Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
11/2017. (IX.11.) OBH utasítása
a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló
szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást
adom ki:
1. §
(1) A rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról
szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH utasítás) 2.§ (2) bekezdésének c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( Rendkívüli esemény különösen:)
„c) a bírósági épület előtti és az épületen belüli tüntetések, demonstrációk szervezése, amelyek
alkalmasak az igazságszolgáltatás rendeltetésszerű működésének megakadályozására,
megzavarására, vagy amelyek célja a bírák és az igazságügyi alkalmazottak megfélemlítése,”
(2) Az OBH utasítás 2.§ (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) a bírósági szervezetet, bíróságot, illetve bírót vagy igazságügyi alkalmazottat érő szóbeli,
írásbeli vagy elektronikus felületen megjelenő támadás, amely a bíróság eljárásának
lefolytatását veszélyezteti, megzavarja vagy akadályozza.”
2. §
Az OBH utasítás a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A törvényszék elnöke a tárgyévet követő év január 31-ig a 3. mellékletben szereplő
jelentés megküldésével tájékoztatja az OBH elnökét a bíró
a) sérelmére szolgálatteljesítésével összefüggésben elkövetett bűncselekmény és
b) szolgálatteljesítésével összefüggésben bekövetkezett személyiségi jogsérelme, vagy
kártérítési igénye kapcsán
a törvényszék illetékességi területéhez tartozó bíróságokon a tárgyévben első fokon indult, a
folyamatban lévő, valamint a jogerősen befejeződött ügyek számáról.
(2) A törvényszék elnöke az (1) bekezdésben szereplő módon és tartalommal külön jelentésben
tájékoztatja az OBH elnökét a bírósági titkár szolgálatteljesítésével összefüggő jogsérelme
miatti eljárásokról.”
3. §
Az OBH utasítás az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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4. §
Az OBH utasítás
a) 1. melléklet 1. pontjában a „+361354157” szövegrész helyébe a „+3613544157”;
b) 2. melléklet táblázatában a „Rendkívüli esemény rövid leírása:” szövegrész helyébe a
„Rendkívüli esemény helye, időpontja, rövid leírása:”
szöveg lép.
5. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Handó Tünde
elnök
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1. melléklet a …/2017. (……) OBH utasításhoz
„3. melléklet a 17/2012. (X. 18.) OBH utasításhoz
Bejelentőlap bíró szolgálatteljesítésével összefüggő jogsérelme miatti eljárásról
Bejelentő bíróság:
A jelentés alapjául szolgáló naptári év:
Bíró sértett sérelmére szolgálatteljesítésével
összefüggésben elkövetett bűncselekmény kapcsán

Bíró szolgálatteljesítésével összefüggésben
bekövetkezett személyiségi jogsérelme vagy
kártérítési igénye kapcsán
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büntetőeljárások száma:

polgári eljárások száma:

Az írásbeli jelentéstételi kötelezettséget az rke@obh.birosag.hu elektronikus levélcímre
megküldéssel kell teljesíteni.”
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