Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
1/2017. (I. 24.) OBH utasítása
a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról
szóló 6/2012. (IV. 13.) 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 bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló
6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás (a továbbiakban: címadományozási szabályzat) 7. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A kúriai tanácsos címből összesen 5, címzetes kúriai bíró címből összesen 8, címzetes
táblabíró címből összesen 13 adományozható. Újabb címadományozásra csak akkor kerülhet
sor, ha a cím viselői közül valakinek a bírói szolgálati viszonya megszűnik, illetve tényleges
kúriai bírói, vagy ítélőtáblai bírói beosztásba kerül vagy a Kúria, illetve az ítélőtáblák
engedélyezett összbírói létszáma emelkedett. Újabb címadományozásra nyílik lehetőség abban
az esetben, ha az elismerésként címadományozásban részesült bíró a Bjt. 174. § (2) bekezdése
alapján is jogosulttá válik a cím viselésére.
(2) Címzetes törvényszéki bíró cím összesen a törvényszék engedélyezett összbírói
létszámának 6 százaléka erejéig adományozható. Újabb cím adományozására csak akkor
kerülhet sor, ha a cím viselői közül valakinek a bírói szolgálati viszonya megszűnik, illetőleg
tényleges törvényszéki bírói beosztásba kerül, vagy a törvényszék engedélyezett összbírói
létszáma emelkedett. Újabb címadományozásra nyílik lehetőség abban az esetben, ha az
elismerésként címadományozásban részesült bíró a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján is
jogosulttá válik a cím viselésére.”
2. §
(1) A címadományozási szabályzat 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Főtanácsosi és tanácsosi cím a Kúrián, az ítélőtáblán, a törvényszék illetékességi
területéhez tartozó bíróságokon és az OBH-ban az engedélyezett tisztviselői létszám 6
százaléka erejéig - de legalább egy - adományozható.”
(2) A címadományozási szabályzat 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Főtanácsos cím a Kúrián, az ítélőtáblán, a törvényszék illetékességi területéhez tartozó
bíróságokon és az OBH-ban az engedélyezett bírósági titkári létszám 2 százaléka erejéig - de
legalább egy - adományozható.”
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3. §
A címadományozási szabályzat
a) 8. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) – (3a) bekezdésében”;
b) 9. § (1) bekezdésében a „8. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „8. § (3) – (3a)
bekezdésében” szöveg lép.
4. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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