
 
1/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás 

a 2012 márciusában megalakuló Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezlet 
résztvevőinek jelölési és választási szabályairól 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 
keretei között, a Bszi. 76. § (1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján – a Bszi. 183. § 
(3) bekezdésében és a Bszi 145-146. §-ában foglaltakat maradéktalanul tiszteletben tartva, a bírói 
véleményekre is figyelemmel – az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) tagjait választó 
küldöttértekezlet résztvevői jelölési és választási eljárásának  
- gyors és hatékony lebonyolítása és  
- a lebonyolítás folyamatának országosan egységes módja érdekében  

a következő ajánlást adom ki. 
 

1. A küldöttek jelölése 
 

1.1. A küldöttek személyére bármely bíró írásban tehet javaslatot a szolgálati helye szerinti  
a) törvényszék elnökénél a törvényszék és az adott törvényszéken belül működő helyi és 

munkaügyi bíróság,  
b) ítélőtábla elnökénél az ítélőtábla, valamint 
c) a Kúria elnökénél a Kúria bírái közül. 

 
1.2. A bíró javaslattételi lehetősége nem korlátozható olyan módon, hogy a javaslatot valamely 
szervezeti egység, csoport vagy bírói testület döntése előzze meg.  
 
1.3. A Kúriára, az Országos Bírósági Hivatalba (a továbbiakban: OBH), továbbá az igazságügyért 
felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró a beosztását közvetlenül megelőző 
szolgálati helye szerinti Kúria, ítélőtábla vagy törvényszék elnökénél (a továbbiakban: elnök) 
tehet javaslatot a beosztását közvetlenül megelőző szolgálati helye szerinti törvényszék és az 
adott törvényszéken belül működő helyi és munkaügyi bíróság vagy ítélőtábla bírái közül. 
 
1.4. A javaslatot tevő bíró erről haladéktalanul tájékoztatja a javasolt bírót, valamint az elnököt. 
 
1.5. A javaslat megtételére legkésőbb a 2.1. pont szerint összehívott küldöttválasztó összbírói 
értekezlet (továbbiakban: értekezlet) napját megelőző 6. napon kerülhet sor.  
 
1.6. A javasolt bíró – a jelöléséről történő haladéktalan értesítését követően – legkésőbb az 
értekezlet előtt 5 nappal, írásban, a Pp. 196. § (1) és (2) bekezdése szerinti teljes bizonyítóerejű 
magánokiratban köteles nyilatkozni a küldötté jelölés elfogadásáról, illetve a Bszi. 90. § (2) 
bekezdés a)-g) pontjában írt kizáró okok ismeretéről és esetleges fennállásáról (1. sz. melléklet). 
 
1.7. Ha a javasolt bíró a küldötté jelölést az 1.6. pontban írtak szerint elfogadja, az elnöknek 
címzett nyilatkozatával együtt csatolnia kell a személyi körülményeit az általa szükségesnek ítélt 
mértékben részletező önéletrajzát, amely az OBT tagsági tevékenységére vonatkozó terveit is 
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tartalmazza. Ezt a nyilatkozatát és a szakmai önéletrajzát elektronikus úton is el kell juttatnia az 
elnökhöz (2. sz. melléklet). 
 
1.8. Az elnök a részére eljuttatott valamennyi önéletrajzot a helyben szokásos módon – különösen 
elektronikus formában, körözés útján vagy helyi kézbesítéssel – a bírák részére haladéktalanul 
hozzáférhetővé teszi. A közzététel módjáról a bírákat tájékoztatni kell. 
 

2. A küldöttválasztó összbírói értekezlet 
 

2.1. Az értekezletet az elnök – az általa kitűzött időpontot megelőzően legalább 8 nappal 
korábban kiadott írásbeli meghívó útján – 2012. január 16. és január 30. napja közötti időpontra 
köteles összehívni. 
 
2.2. Az értekezleten az elnök látja el a levezető elnöki feladatokat. 
 
2.3. Amennyiben az elnököt küldöttnek jelölik és azt elfogadja, úgy a helyettesítési rend szerint 
következő bírósági vezető látja el a levezető elnöki feladatokat. 
 
2.4. Az értekezleten a jelöltek szóban megerősíthetik a jelölés elfogadását, vagy a jelöléstől 
visszaléphetnek. 
 
2.5. Az értekezlet valamennyi résztvevője felszólalhat. 
 

3. Jegyzőkönyv 
 
3.1. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
3.2. Az elnök javaslatára az értekezlet – a küldöttnek nem javasolt bírák közül – 
jegyzőkönyvvezetőt és 2 jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. 
 
3.3. A jegyzőkönyv 1 példányát az elnök legkésőbb 2012. február 8. napjáig megküldi az OBH 
elnökének. 
 

4. Határozatképesség  
 
4.1. Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon a bírák több mint a fele részt vesz, melyet az 
elnök a bírák által aláírt jelenléti ív alapján állapít meg. 
 
4.2. Határozatképtelenség esetén, annak megállapításával egyidejűleg, az elnök az értekezletet 
ismételten összehívja úgy, hogy a kitűzött időpont 2012. február 5. napjáig terjedő időszakra 
essen.  
 
4.3. A megismételt értekezletre a jelenlévő bírákat az elnök szóban hívja meg, míg a távolmaradt 
bírák esetében – a 2.1. pontban írtak szerint, a 4.4. pontban írt eltéréssel – jár el. 
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4.4. Megismételt értekezlet esetén az írásbeli meghívókat a kitűzött időpontot megelőzően 
legalább 4 nappal korábban kell az elnöknek kiadnia. 
 
4.5. A megismételt értekezlet, az elnök által a jelenléti ív alapján megállapított jelenlévők 
számától függetlenül, határozatképes. 
 

5. A küldöttek száma  
 
5.1. A megválasztható küldöttek számáról az értekezlet határozatképességének megállapítását 
követően, az OBH elnökének közlése alapján, az elnök ad tájékoztatást. A törvényszéken a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a küldöttek közül legalább egynek helyi bírósági 
bírónak és legalább egynek munkaügyi bírósági bírónak kell lennie. 
 
5.2. Az értekezlet a bíróság engedélyezett bírói létszáma alapján minden 20 bírói létszám után  
– titkos szavazással – egy-egy küldöttet választ.  
 
5.3. Ha a bírói létszám 20-szal történő osztását követően töredéklétszám marad, és az a 10 főt 
meghaladja, akkor további 1 küldöttet kell választani. 
 
5.4. A megválasztott küldöttek száma a 20 főt nem haladhatja meg, és 2 – törvényszék esetén 4 – 
főnél akkor sem lehet kevesebb, ha a bíróság engedélyezett bírói létszáma alapján 1 vagy 1 
küldött sem lenne választható 
 
5.5. Az elnök az 5.1. pontban írt tájékoztatásának ki kell terjednie arra is, hogy nem választható 
küldötté és az OBT tagjává az, 
 
a) aki nem rendelkezik legalább 5 éves bírói gyakorlattal, 
b) akivel szemben fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alapján 

indult eljárást kivéve – büntetőeljárás van folyamatban, 
c) aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
d) akivel szemben eljárás van folyamatban az alkalmatlanságának megállapítása iránt, 
e) aki a törvény szerint beosztása következtében nem ítélkezhet, továbbá akinek a bírói 

jogviszonya a törvény alapján szünetel, 
f) aki a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll az OBH 

elnökével, a Kúria, az ítélőtábla, és a törvényszék elnökével, elnökhelyettesével, 
g) aki a választás évében betölti a bírói felső korhatárt. 
 

6. Szavazatszámláló bizottság 
 
6.1. Az értekezlet, az elnök javaslatára, a küldöttnek nem javasolt bírák közül legalább három 
tagból álló szavazatszámláló bizottságot (továbbiakban: bizottság) választ. 
 
6.2. A bizottság a tagjai közül elnököt választ. 
 
6.3. Az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott módon jelölt bírák nevét tartalmazó előkészített 
szavazólapokat az elnök a bizottság részére átadja. 
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6.4. A szavazólapon a jelöltek neve mellett a „támogatom”, „nem támogatom” választási 
lehetőségeket kell egy-egy üres kör melléhelyezésével feltüntetni.  

 
7. A szavazás 

 
7.1. A szavazás titkosan, előre nyomtatott szavazólapon urna igénybevételével történik. 
 
7.2. Érvényesen szavazni csak az elnök rendelkezése alapján elkészített – elnöki bélyegzővel 
ellátott – szavazólapon lehet. A szavazólapon – a Kúriát, az ítélőtáblákat ide nem értve – a 
törvényszéki, a helyi és munkaügyi bírósági jelölteket külön-külön, a vezetéknevük szerinti abc 
sorrendben kell feltüntetni (3. sz. melléklet). 
 
7.3. Egy szavazólapon legfeljebb a megválasztható küldöttek számával egyező számú jelöltet 
lehet „támogatom” választási lehetőséggel megjelölni, azt meghaladóan a jelöltek neve mellett 
tetszőleges számú „nem támogatom” választási lehetőség megjelölése lehetséges. 
 
7.4. A jelöltre szavazni a jelölt neve melletti egyik körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal 
lehet. 
 
7.5. Érvénytelen az a szavazat, amely a 7.2.-7.4. pontokban írtaknak nem felel meg, továbbá ha a 
szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelölt nevét kihúzták, illetve további nevet 
hozzáírtak. 
 
7.6. A szavazólapot a bizottság legalább két tagja előtt urnába kell helyezni. 
 
7.7. Ha a szavazó a szavazatnak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap 
kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a bizottság elnöke bevonja, helyébe új lapot ad ki, és 
ezt a tényt a jegyzőkönyv számára rögzíti. A bizottság elnöke a rontott szavazólap helyett újat  
– személyenként – csak egyszer adhat ki. 
 
7.8. Valamennyi szavazat urnába helyezését követően a bizottság összesíti a szavazatokat. 
 

8. A szavazás eredményének kihirdetése 
 
8.1. A szavazatok összesítésének eredményét – a küldöttértekezletre delegált küldöttek nevét – az 
értekezleten a bizottság elnöke hirdeti ki. 
 
8.2. Szavazategyenlőség esetén az azonos számban támogatott jelöltek közül az lesz küldött, aki 
kevesebb számú „nem támogatom” szavazattal rendelkezik. 
 
8.3. A szavazást mindaddig folytatni kell, amíg a jelöltek között a sorrendet nem lehet felállítani.  
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9. A küldöttek önéletrajzának eljuttatása az OBH elnökének 
 
9.1. A küldöttek a szakmai önéletrajzaikat az elnök útján legkésőbb 2012. február 8. napjáig  
– papíralapú és elektronikus formában – küldik meg az OBH elnökének. 
 
9.2. A papíralapú kézbesítés során tértivevényt vagy átadókönyvet kell használni.  
 

10. Hatálybalépés 

10.1. Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2012. március 1. napján hatályát 
veszti. 

10.2. Az értekezlet a törvényi rendelkezéseknek megfelelő, de az ajánlástól eltérő ügyrendet is 
kialakíthat, illetve rendelkezhet az egyéb felmerülő kérdésekről.  
 

Budapest, 2012. január 9. 

 

Dr. Handó Tünde s. k. 
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1. sz. melléklet az 1/2012 (I. 9.) OBH Elnöki ajánláshoz 
 

(Az OBT tagjait választó küldöttértekezletre küldöttnek javasolt bíró jelölést elfogadó 
nyilatkozata.) 
 

Elfogadó nyilatkozat 

 

Alulírott _______________________________ kijelentem, hogy az Országos Bírói Tanács 
tagjait választó küldöttértekezletre a küldötté jelölésemet elfogadom. 
 
Kijelentem, hogy a Bszi. 90. § (2) bekezdés a)-g) pontjában írt kizáró okokat ismerem, azok a 
személyemet érintően nem állnak fenn. 
 
Jelen nyilatkozatom mellé csatolom az önéletrajzomat, amely az OBT tagsági tevékenységére 
vonatkozó terveimet is tartalmazza. 
 
Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezlet 
küldötteinek megválasztása érdekében az önéletrajzomban szereplő személyes adataimat a 
___________________ Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria elnöke kezelje, és azokat az OBH 
elnökének, valamint a küldöttértekezlet küldötteinek a Bszi. 95. § (3) bekezdése, a 97. § (1) 
bekezdése és a 98. § (1) bekezdése alapján megküldje. 

 

Kelt, _________________________________ 

 

______________________ 

a jelölést elfogadó aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt 

 

Név:_________________________    Név:_________________________ 

Cím:_________________________    Cím:_________________________ 

Személyi ig. sz.:________________    Személyi ig. sz.:________________
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2. sz. melléklet az 1/2012 (I. 9.) OBH Elnöki ajánláshoz 
 

(Az OBT tagjait választó küldöttértekezletre küldöttnek javasolt bíró önéletrajz 
mintanyomtatványa.) 
 

Szakmai önéletrajz 

 

Név:__________________________________________________________________________ 

Anyja neve:____________________________________________________________________ 

Születési hely, idő:_______________________________________________________________ 

Házastárs:______________________________________________________________________ 

Gyermek/ek/:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1. Munkahely:__________________________________________________________________ 

 

2. Beosztás (polgári/büntető/közigazgatási/munkaügyi/cég stb. ügyszak és tárgyalt 

ügytípusok)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Végzettség: 

- jogász 
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 egyetem, kar, helyszín:_____________________________________________________ 

 

 diploma minősítése, megszerzésének éve:______________________________________ 

 jogi szakvizsga minősítése, megszerzésének éve:________________________________ 

 

- másod-, harmad-diploma:_____________________________________________________ 

 egyetem/főiskola, kar, helyszín:______________________________________________ 

 

 diploma minősítése, megszerzésének éve:______________________________________ 

 

4.Tudományos fokozat (elnevezés, megszerzésének éve):________________________________ 

 

5. Korábbi munkahely/ek (elnevezés, helyszín, munkakör, időszak):_______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Egyéb joggyakorlat (elnevezés, helyszín, munkakör, időszak):__________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. Beosztások (bírósági fogalmazó - helyszín, időszak, bírósági titkár - helyszín, időszak, 

városi/megyei/tábla bíró - helyszín, időszak):_________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Bíróvizsgálatok (időpont, minősítés):______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Szakmai tevékenységek, tagságok (bírói tanács, egyesület, felvételi/ügyviteli/szak- 

vizsgabizottság stb.):____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Egyéb szakmai tevékenység (pl. instruktori tevékenység, részvétel jogszabálytervezetek 

véleményezésében, előkészítésében stb.):____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. Oktatási tevékenység, előadások (helyszín, előadás/szeminárium/előadás elnevezése, 

időszak/időpont):_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Publikációk (könyv/sajtótermék neve - cím, megjelenés időpontja): ____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. Nyelvismeret (idegen nyelv elnevezése, állami/egyéb nyelvvizsga szintje, fajtája):_________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14.Számítástechnikai ismeret (pl.:ECDL - modulszám, BIÍR – minősítés):___________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

15. Külföldi tanulmányutak, konferenciák (helyszín, időpont, szervező, téma):_______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

16. Belföldi konferenciák, szemináriumok (helyszín, időpont, szervező, téma):_______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

17. Szakmai érdeklődés (témakör megjelölése, rövid kifejtése):___________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

18. Egyéb megjegyzés: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

19.Az OBT tagsági tevékenységére vonatkozó tervek: __________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dátum,  

 

 

 

Aláírás 
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3. sz. melléklet az 1/2012 (I. 9.) OBH Elnöki ajánláshoz 

 
(A törvényszéki küldöttválasztó összbírói értekezlet szavazólapjának mintája.) 
 

SZAVAZÓLAP 

Az Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezlet küldöttjeinek választása 
......... (év) .................................. (hónap) .......... (nap) 

..................................... Törvényszék 
 
A jelöltre szavazatot leadni a neve melletti egyik körben elhelyezett egymást metsző két 
vonallal lehet, például: ×, +. 

Érvényesen szavazni legfeljebb a megválasztható küldöttek számával egyező számú jelölt 
„támogatom” választási lehetőséggel történő megjelölésével lehetséges úgy, hogy közülük 
legalább egynek helyi, egynek pedig munkaügyi bírósági bírónak kell lennie. Ezt 
meghaladóan a többi jelölt neve mellett tetszőlegesen lehet megjelölni a „nem támogatom” 
választási lehetőséget. 
 
  
Helyi bírák: 

  

(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 

 
Munkaügyi bírák: 

  

(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 

 
Törvényszéki bírák: 

  

(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 
(jelölt neve) támogatom O                   nem támogatom O 

 


