
2/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás  

a 2012 márciusában megalakuló Országos Bírói Tanács tagjait választó 
küldöttértekezlet ülésének előkészítésére és az ülés ügyrendjére 

 

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. 101. §-ában és a 183. § (3) bekezdésében foglaltakat maradéktalanul tiszteletben tartva, 
a bírói véleményekre is figyelemmel – a 2012 márciusában megalakuló Országos Bírói 
Tanács (a továbbiakban: OBT) tagjait választó küldöttértekezlet   
- gyors és hatékony lebonyolítása érdekében, és  
- annak előkészítésére és ügyrendjére  
a következő ajánlást adom ki. 

 
 

1. A korelnök küldött felkérése 
 
1.1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban OBH) elnöke a legidősebb küldöttet (a 
továbbiakban: korelnök) 2012. február 17. napjáig írásban – a szolgálati helye szerinti bíróság 
elnökét értesítve – kéri fel a küldöttértekezlet összehívására és levezetésére. 
 
1.2. Az OBH elnöke a korelnök részére a felkérés mellékleteként megküldi a küldöttek 
szakmai önéletrajzait, és a jelöléshez szükséges csoportosításban az ítélőtáblai, a 
törvényszéki, a helyi bírósági és munkaügyi bírósági küldöttek abc sorrend szerinti névsorát 
az ügyszak, a szolgálati hely szerinti bíróság, és annak regionális megjelölésével. 
 
1.3. A korelnöknek az 1.1. bekezdésben írt feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket, a 3.1. pontban foglalt OBH elnöki feladaton túl, a szolgálati helye szerinti bíróság 
elnöke biztosítja. E tekintetben a korelnök, az OBH elnöke és a bíróság elnöke szükség szerint 
egyeztet. 
 

2. A jelölőbizottság felkérése 
 
2.1. Az OBH elnöke az 1.1. és 1.2. pontban foglaltak szerint kéri fel a legidősebb kúriai, 
ítélőtáblai, törvényszéki, helyi bírósági, illetve munkaügyi bírósági küldötteket a 
jelölőbizottsági tagsági feladatok ellátására. 
 
2.2. Az OBH elnöke a bizottság tagjai részére a felkérés mellékleteként megküldi a küldöttek 
szakmai önéletrajzait, és a jelöléshez szükséges csoportosításban az ítélőtáblai, a 
törvényszéki, a helyi bírósági és munkaügyi bírósági küldöttek abc sorrend szerinti névsorát 
az ügyszak, a szolgálati hely szerinti bíróság, és annak regionális megjelölésével. 
 
2.3. Az OBH elnöke a felkérésben részletes tájékoztatást ad arról, hogy a jelölőbizottságnak a 
küldöttértekezleten a Bszi. 178. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak betartásával kell az ott 
jelenlévő küldöttek közül a tagok és a póttagok személyére javaslatot tenni. 
 
2.4. A bizottsági tagoknak a 2.3. pontban írt feladatok ellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket a szolgálati helyük szerinti bíróság elnöke biztosítja.  
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3. A küldöttértekezlet összehívása 
 
3.1. A küldöttértekezletet a korelnök a felkérés kézhezvételét követően – az OBH elnöke  
útján – haladéktalan intézkedéssel 2012. február 20. és március 1. napja közötti időpontra 
hívja össze az OBH székhelyére, vagy az OBH elnök által biztosított más megfelelő 
helyszínre, melyről tájékoztatja a Kúria elnökét.  
 
3.2. Az értekezlet összehívása a korelnök aláírásával ellátott, a küldöttek részére 
tértivevénnyel vagy átadókönyvvel kézbesített meghívóval történik. A meghívóban 
tájékoztatást ad a jelölőbizottság összetételéről. 
 
3.3. A korelnök a küldöttek részére a meghívót elektronikus úton is továbbítja. és annak 
mellékleteként megküldi a küldöttek szakmai önéletrajzát, és az 1.2. pont szerinti névsort.  
 
3.4. A korelnök a küldöttértekezlet előtt három nappal elektronikus úton megküldi az OBH 
elnökének a jelölőbizottság által tagoknak és póttagoknak ajánlott személyekre vonatkozó 
javaslatát.  
 

4. Jegyzőkönyv 
 
4.1. A küldöttértekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
4.2. A korelnök javaslatára az értekezlet – a jelenlévők közül – jegyzőkönyvvezetőt és 2 
jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. 
 
4.3. A jegyzőkönyvet a korelnök az ülést követő 3 napon belül megküldi az OBH elnökének, 
aki azt hiteles másolatban haladéktalanul továbbítja a Kúria elnökének, valamint az 
ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek. 
 
4.4. A jegyzőkönyvet a bíróság intranetes honlapján közzé kell tenni. 
 

5. Határozatképesség  
 
5.1. Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon a küldötteknek több mint a fele megjelent, 
melyet a korelnök a küldöttek által aláírt jelenléti ív alapján állapít meg. 
 
5.2. Határozatképtelenség esetén, annak megállapításával egyidejűleg, a korelnök a 
küldöttértekezletet ismételten összehívja úgy, hogy a kitűzött időpont 2012. március 5. 
napjáig terjedő időszakra essen.  
 
5.3. A megismételt küldöttértekezletre a jelenlévő küldötteket a korelnök szóban hívja meg, 
míg távolmaradt küldöttek esetében a 3.2. és a 3.3. pontban írtak szerint jár el. 
 
5.4. A megismételt értekezlet – a korelnök által a jelenléti ív alapján megállapított jelenlévők 
számától függetlenül – határozatképes. 
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6. Szavazatszámláló bizottság 
 
6.1. Az értekezlet – a korelnök javaslatára – a Kúria 3 legfiatalabb, küldötté nem választott 
bírájából álló szavazatszámláló bizottságot választ. 
 
6.2. A bizottság a tagjai közül elnököt választ. 
 

7. A javaslattétel a tagok és a póttagok személyére 
 
7.1. Az OBT választott bíró tagjainak és a póttagjainak személyére a Bszi. 178. § (2) és (3) 
bekezdésében írtak betartásával elsőként a jelölőbizottság tesz javaslatot, amit az elnök 
szóban is ismertet és indokol a küldöttértekezleten. 
 
7.2. A jelölőbizottság a javaslatát a különböző ügyszakok képviselete biztosításának és a 
regionalitás elvének figyelembe vételével teszi meg. 
 
7.3. A jelölőbizottság javaslattételét követően bármely küldött további javaslatot tehet az OBT 
választott bíró tagjainak és a póttagjainak személyére.  
 
7.4. A jelöltnek a javaslat elfogadásáról szóban kell nyilatkoznia, és nyilatkoznia kell arról is, 
hogy fenn áll-e vele szemben a Bszi. 90. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok. A 
nyilatkozatot a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  
 

8. A szavazólap elkészítése  
 

8.1. A szavazólapot a jelölőbizottság készíti el. 
 
8.2. A szavazólapra azt a javasolt személyt kell felvenni, akit a jelenlévő küldötteknek 
legalább az egyharmada nyílt szavazáson támogat. 
 
8.3. A szavazólapra a tagoknak és póttagoknak jelölteket – ítélőtáblai, törvényszéki, helyi 
bírósági és munkaügyi bírósági csoportosításban – vezetéknevük ábécé sorrendjében kell 
felvenni. 
 
8.4. A szavazólapok megfelelő példányszámú sokszorosítását a helyszínen az OBH 
munkatársai végzik el és adják át a jelölőbizottságnak. 
 

9. A szavazás 
 
9.1. A szavazás titkosan, előre nyomtatott szavazólapon, urna igénybevételével történik. 
 
9.2. Érvényesen szavazni csak a jelölőbizottság által elkészített szavazólapon lehet.  
 
9.3. A szavazatot bírósági szintenként a törvényben maghatározott számú – 1 ítélőtáblai, 5 
törvényszéki, 7 helyi bírósági, 1 munkaügyi bírósági – jelölt nevének az aláhúzásával kell 
megtenni. Bírósági szintenként a megfelelő számú aláhúzás hiányában vagy bírósági 
szintenként több név aláhúzása esetén a szavazat érvénytelen. 
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9.4. Érvénytelen az a szavazat is, amelyet nem a 9.2. pontban írtak szerint adtak le. A szavazat 
érvényességét érinti továbbá az is, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelölt 
nevét kihúzták, illetve további nevet hozzáírtak. 
 
9.5. A szavazólapot – a küldöttértekezlet eltérő döntésének hiányában – borítékba kell tenni, 
és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába kell helyezni. 
 
9.6. Ha a szavazó a szavazatnak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólapon 
az aláhúzást elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe 
új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyv számára rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap 
helyett újat – személyenként – csak egyszer adhat ki. 
 
9.7. Valamennyi szavazat urnába helyezését követően a szavazatszámláló bizottság összesíti a 
szavazatokat. 
 

10. A szavazás eredményének megállapítása és kihirdetése 
 
10.1. A szavazatok összesítése alapján a szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság 
állapítja meg és az elnöke hirdeti ki. 
 
10.2. A Bszi. 178. § (2) és (3) bekezdésben megjelölt felső határnál több érvényes többségi 
szavazat esetén, az ott írt bírósági szintenként meghatározott számú jelöltek közül azokat kell 
az OBT megválasztott tagjainak, illetve póttagjainak tekinteni, akik a szavazatok közül 
sorrendben a legtöbb, de legalább szavazatok több mint felét megkapták. 
 
10.3. A szavazást mindaddig folytatni kell, amíg – a 10. 2. pontban meghatározottak szerint – 
a szükséges számú jelölt az előírt számú szavazatot meg nem kapja.  
 
10.4. Az OBT tagjainak és póttagjainak a megválasztását követően az OBT első ülését a 
leghosszabb tartamú bírói szolgálati viszonnyal rendelkező tag 2012. március 19. napjáig 
összehívja. 
 

11. Hatálybalépés 
 
11.1. Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2012. április 1. napján 
hatályát veszti. 
 
11.2. A korelnök, a jelölőbizottság és a küldöttértekezlet a törvényi rendelkezéseknek 
megfelelő, de az ajánlástól eltérő ügyvitelt, ügyrendet is kialakíthat, illetve rendelkezhet az 
egyéb felmerülő kérdésekről. 
 
 
Budapest, 2012. január 9. 
 
 

Dr. Handó Tünde s. k. 
 


