Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének
19/2017. (XII. 28.) OBH utasítása
a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló 12/2012. (X. 1.) 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 normatív
utasítást adom ki:
1. §
A hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás (a továbbiakban:
utasítás) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A szabályzat hatálya a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 145. §-ában írt hirdetményi kézbesítéseknek a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 166/A. §-a szerinti
nyilvántartása és adatszolgáltatása, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
továbbiakban: Be.) 70. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményi úton kézbesítés
vonatkozásában a Bszi. 16. §-ában meghatározott bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok),
valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.”
2. §
(1) Az utasítás 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hirdetményi kézbesítési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)
„e) a hirdetményi kézbesítés oka,
ea) a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem
kézbesíthető,
eb) a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
ec) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy
ed) törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés megjelölésével;”
(2) Az utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hirdetményi kézbesítési nyilvántartás vezetéséről és abból az országos hirdetményi
nyilvántartás részére a Bszi. 166/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásról a kezelőiroda
vezetője gondoskodik.”
3. §
Az utasítás 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A bíróságok számítógépes úton a hirdetményi kézbesítési nyilvántartásból a Pp. 145. § (1)
bekezdése szerinti hirdetménynek a bíróság hirdetőtáblájára kifüggesztésével egyidejűleg az
országos hirdetményi nyilvántartásnak a következő adatokat szolgáltatják:
a) a hirdetményi kézbesítést elrendelő bíróság neve;
b) annak az ügynek a száma, amelyben a hirdetményi kézbesítést elrendelték és a hirdetmény (vagy
kézbesítendő irat) sorszáma;
c) annak a félnek a neve, perbeli jogállása, utolsó ismert belföldi lakóhelye (székhelye); akinek
részére a kézbesítés hirdetmény útján történt;
d) hirdetményi kézbesítés oka:
da) a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem
kézbesíthető,
db) a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem
nyújt,
dc) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy
dd) törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés megjelölésével;
e) a hirdetményi kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának időpontjára vonatkozó
adat.”
4. §
Az utasítás a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § A bíróság a hirdetményi nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatását, amennyiben
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján járt el, az utasítás 2017. december
31-én hatályos rendelkezései szerint teljesíti.”
5. §
Az utasítás mellékletének 4/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A hirdetményi kézbesítés oka*:
□ a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem
kézbesíthető,
a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
□ a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy
□ törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés: ________________________________.”
6. §
Az utasítás
a) 1. §-ában „a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 70. § (5)
bekezdésében” szövegrész helyébe „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Be.) 135. §-ában”;
b) 6/A. § (3) bekezdés c) pontjában „a Be. 70. § (5) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe „a Be.
135. § (1) bekezdés a) pontja”;
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c) 6/A. § (4) bekezdésben a „Be. 70. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Be. 135. § (1)
bekezdésében”
szöveg lép.
7. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az utasítás 6. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.
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