Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
8/2017. (VII. 13.) OBH utasítása
az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról
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 az európai
jogi szaktanácsadói titkári hálózat tagjainak megbízásáról, a megbízás megszűnéséről, a
titkári hálózatról, a hálózat tagjainak jogairól és kötelezettségeiről a következő normatív
utasítást adom ki:
1. A szabályzat célja
1. § A normatív utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy az európai jogi
szaktanácsadói hálózat keretein belül működő európai jogi szaktanácsadói titkári hálózat (a
továbbiakban: titkári hálózat) hatékonyan elősegítse az európai jog megfelelő alkalmazását a
magyar bírósági rendszerben a peres és nem peres eljárásokban, a bírák és bírósági titkárok az
európai jogi szaktanácsadó titkárok (a továbbiakban: szaktanácsadó titkár) speciális
ismereteire támaszkodva alkalmazzák az uniós joganyagot, megismerjék az Európai Unió
Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatát a tagállamok közötti
igazságügyi együttműködés és koordináció megerősítése és fokozása érdekében, a
szaktanácsadó titkárok feladataik ellátása és a képzéseken való részvétel által alkalmassá
váljanak arra, hogy bírói kinevezésük után szaktanácsadói feladatokat lássanak el.
2. A szabályzat hatálya
2. § A szabályzat hatálya az ítélőtáblára és a törvényszékre (a továbbiakban: bíróság), továbbá
az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH) terjed ki.
3. Szaktanácsadói titkári hálózat
3. § (1) A titkári hálózat az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH
utasításban (a továbbiakban: szaktanácsadói szabályzat) meghatározott európai jogi
szaktanácsadói hálózat bírósági titkárokból álló része.
(2) A titkári hálózat tagjai a regionalitás elvén alapulva, a szabályzat szerint meghatározott
illetékességi területen működnek.
(3) A titkári hálózat tagja a titkári hálózat koordinátor-helyettese és az európai jogi
szaktanácsadó titkár.
4. A szaktanácsadó titkárokra vonatkozó szabályok
4. § (1) A szaktanácsadó titkár az 1. mellékletben meghatározott, egyetlen illetékességi
területre kap megbízást.
(2) A szaktanácsadó titkárt az OBH elnöke pályázat útján bízza meg.
(3) A szaktanácsadó titkári helyek számát az ítélőtáblák illetékességi területei szerint az 1.
melléklet tartalmazza.
(4) Az adott illetékességi területhez tartozó ítélőtáblák hatáskörére, illetékességére, bírói és
bírósági titkári létszámára, valamint az európai joggal kapcsolatos munkájára figyelemmel az

OBH elnöke az 1. mellékletben meghatározott létszámon túli további szaktanácsadó titkári
helyek engedélyezésére, szaktanácsadó titkári pályázat kiírására jogosult. E jogkör az OBH
elnökét abban az esetben is megilleti, ha adott szaktanácsadó titkári tevékenység a
szaktanácsadói szabályzat 9. § (1) bekezdés g) pontja alapján folytatható.
(5) Az OBH elnöke a szaktanácsadó titkári helyeket az 1. mellékletben meghatározott
illetékességi területek, illetve az egyes ügyszakok között határozott időre átcsoportosíthatja.
(6) A szaktanácsadói titkári megbízás időtartama három év. A szaktanácsadó titkár megbízása
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a
továbbiakban: Iasz.) 42/D. § szerinti központi igazgatási feladat végrehajtására szól.
(7) A szaktanácsadó titkár a szaktanácsadó bírák kötelező képzésén túl további képzésen vesz
részt.
(8) A szaktanácsadó titkárt feladata ellátása során szaktanácsadó bíró nem utasíthatja,
feladatát az ügyszak szerinti koordinátor-helyettes, a titkári hálózat koordinátor-helyettese és
a koordinátor felügyelete alatt látja el.
5. A szaktanácsadó titkárt megillető juttatás
5. § A szaktanácsadó titkár a szaktanácsadói titkári feladatok ellátásáért havonta a bírói
alapilletmény 12 %-ának megfelelő mértékű céljuttatásra jogosult.
6. A szaktanácsadó titkári hálózat koordinátor-helyettese
6. § (1) A koordinátor munkáját a titkári koordinátor-helyettese segíti. A titkári hálózat
koordinátor-helyettese határozatlan időre kinevezett bíró.
(2) A titkári hálózat koordinátor-helyettesére a szaktanácsadói szabályzat koordinátorhelyettesre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
7. A szaktanácsadói szabályzat alkalmazandó rendelkezései
7. § A titkári hálózatra, valamint a szaktanácsadó titkárra a szaktanácsadói szabályzat
a) 5-6. §-át;
b) 7. § (1)-(3) bekezdését;
c) 9. §-át, azzal a kiegészítéssel, hogy a szaktanácsadói titkár megbízása megszűnik a bíróvá
kinevezésével is;
d) 10. §-át azzal, hogy a szaktanácsadó titkár bíróvá kinevezésének esetén a megbízás
megszűnésének napja a bíróvá kinevezés napja;
e) 11. §-át;
f) 12. § (4) bekezdését;
g) 13. §-át;
h) 14. §-át;
i) 19. §-át; és
j) 20 §-át
megfelelően alkalmazni kell, azzal hogy ahol a szaktanácsadói szabályzat alkalmazandó
rendelkezése szaktanácsadót, azon a szaktanácsadó titkárt, ahol bírót, azon a bírósági titkárt,
ahol szaktanácsadói hálózatot említ, a titkári hálózatot is érteni kell.
8. Átmeneti és záró rendelkezések
8. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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(2) A titkári hálózat koordinátor-helyettesi megbízására irányuló pályáztatást az OBH az
utasítás hatályba lépésétől számított négy hónapon belül folytatja le.
(3) A szaktanácsadó titkárok első alkalommal történő megbízása érdekében az OBH a
pályáztatást az utasítás hatályba lépését követő öt hónapon belül folytatja le.
9. Módosító rendelkezések
9. § A szaktanácsadói szabályzat:
a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „négy helyettese” szövegrész helyébe az „öt helyettese”;
b) 19. § (1) bekezdésében „- a polgári-gazdasági, büntető-, közigazgatási, valamint munkajogi
ügyszaknak megfelelően –” szövegrész helyébe „- a polgári-gazdasági, büntető-,
közigazgatási, munkajogi ügyszaknak, valamint az európai jogi szaktanácsadói titkári
hálózatnak megfelelően –”;
c) 1.melléklet 2. pontjában a „4 fő” szövegrész helyébe az „5 fő”
szöveg lép.

Dr. Handó Tünde
elnök
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1. melléklet a 8/2017. (VII. 13.) OBH utasításhoz
Szaktanácsadó titkári helyek eloszlása
Szaktanácsadó titkári helyek eloszlása (fő):
A
B
Illetékességi terület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fővárosi Ítélőtábla a
Törvényszék nélkül
Fővárosi Törvényszék
Debreceni Ítélőtábla
Győri Ítélőtábla
Pécsi Ítélőtábla
Szegedi Ítélőtábla
Összesen:

Összese
n
Fővárosi 4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
24-36

C

D

E

F

Polgári- Büntető Közigaz- Munka
gazdasági
gatási
-ügyi
1-2
1-2
1
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
6-12

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
6-12

1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
6

