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4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás 

az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható bírák jelölési és 
választási szabályairól 

 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) 
bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján az ítélőtáblák és a törvényszékek 
kollégiumaiba választható bírák jelölési és választási eljárásának országosan 
egységes lebonyolítása érdekében – az egyes kollégiumok önállóságát 
maradéktalanul tiszteletben tartva – a következő ajánlást adom ki. 
 

1. Az ajánlás hatálya  
 
Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra 
terjed ki. 

 
2. Általános rendelkezések 

 
2.1. Az ítélőtábla adott ügyszakban működő kollégiumába lehetőleg valamennyi, az 
illetékességi területéhez tartozó törvényszék adott ügyszakban működő 
kollégiumából tagot kell választani, azonban figyelemmel kell lenni a 2.4. pontban 
foglaltakra. 
2.2. A törvényszék adott ügyszakban működő kollégiumába az illetékességi 
területéhez tartozó járásbíróságok legalább feléből tagot kell választani. 
2.3. A választott tagok számát a kollégiumok jogosultak meghatározni, oly módon 
hogy az törvényszékenként illetve járásbíróságonként legfeljebb ügyszakonként 2 fő, 
a Fővárosi Törvényszéket és a Pesti Központi Kerületi Bíróságot illetően 
ügyszakonként legfeljebb 10 fő lehet. 
2.4. Az ítélőtábla adott ügyszakban működő kollégiumában a választott tagok és az 
ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek azonos ügyszakban 
működő kollégiumai vezetőinek az együttes létszáma nem haladhatja meg az 
ítélőtábla adott ügyszakban ítélkező bíráinak létszámát. 
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2.5. A törvényszék adott ügyszakban működő kollégiumában a választott tagok 
száma nem haladhatja meg a kollégium létszámának felét. 
 
 

3. Javaslat az ítélőtáblai kollégiumi tag személyére 
 

3.1. A választható ítélőtáblai kollégiumi tag személyére – a 3.4. pontban 
meghatározottak szerint – a törvényszék adott ügyszaka kollégiumának bármely 
tagja írásban javaslatot tehet a törvényszék kollégiumvezetőjénél a törvényszék 
adott ügyszaka kollégiumának bírái közül.  
3.2. A 3.1. pontban írtaknak megfelelően az ítélőtábla kollégiumának bármely tagja  
javaslatot tehet az ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek adott 
ügyszaka kollégiumainak bírái közül .  
3.3. A Kúriára, az Országos Bírósági Hivatalba (a továbbiakban: OBH), valamint az 
igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró 
javaslattételi joga a beosztásának ideje alatt szünetel. 
3.4. A javaslat megtételére az ítélőtábla kollégiumvezetőjének az erre irányuló 5.2. 
pont szerinti felhívását követően, az abban megadott határidőn belül kerülhet sor. A 
felhívást elektronikus levélben, körözés útján vagy helyi kézbesítéssel kell az adott 
törvényszék adott ügyszakos bíráihoz eljuttatni. 
3.5. A bírák javaslattételi lehetősége nem korlátozható. Ennek kell tekinteni, ha a 
javaslatot valamely szervezeti egység, csoport vagy bírói testület döntése előzi meg.  
3.6. A javaslatról a törvényszék kollégiumvezetője írásban tájékoztatja a javasolt 
bírót. 
3.7. Ha a javasolt bíró a jelölést elfogadja, a törvényszék kollégiumvezetőjének 
címzett írásbeli nyilatkozatával együtt csatolnia kell az általa szükségesnek ítélt 
részletességű szakmai önéletrajzát. 
3.8. A törvényszék kollégiumvezetője a 3.7. szerinti szakmai önéletrajzot a helyben 
szokásos módon – különösen elektronikus formában, körözés útján vagy helyi 
kézbesítéssel – a kollégiumi tagok részére hozzáférhetővé teszi. A közzététel 
módjáról a bírákat tájékoztatni kell. 

 
4. Javaslat a törvényszéki kollégiumi tag személyére 

 
4.1. A törvényszéki kollégiumi tag személyére tehető javaslat esetén a 3.1.- 3.8. 
pontokban foglaltak szerint a 4. pontban szereplő eltérések figyelembevételével kell 
eljárni. 
4.2. A választható törvényszéki kollégiumi tag személyére – a 4.3. pontban 
meghatározottak szerint – bármely járásbírósági bíró írásban tehet javaslatot a 
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járásbíróság elnökénél a szolgálati helye szerinti járásbíróság adott ügyszakos bírái 
közül. Javaslatot tehet továbbá az érintett járásbíróság elnökénél a törvényszék 
kollégiumának bármely tagja a törvényszék illetékességi területéhez tartozó 
járásbíróságok adott ügyszakában ítélkező bírái közül. 
4.3. A javaslat megtételére a törvényszék kollégiumvezetőjének erre irányuló 
felhívását követően, az abban megadott határidőn belül kerülhet sor.  
4.4. A javaslatról a járásbíróság elnöke írásban tájékoztatja a javasolt bírót. 
4.5. Ha a javasolt bíró a jelölést elfogadja, a járásbíróság elnökének címzett 
nyilatkozatával együtt csatolnia kell az általa szükségesnek ítélt részletességű 
szakmai önéletrajzát. 
4.6. A járásbíróság elnöke a 4.5. szerinti szakmai önéletrajzot a helyben szokásos 
módon – különösen elektronikus formában, körözés útján vagy helyi kézbesítéssel – 
a járásbíróság adott ügyszakos bírái részére hozzáférhetővé teszi. A közzététel 
módjáról a bírákat tájékoztatni kell. 

 
5. A jelöltválasztó kollégiumi ülés 

 
5.1. A törvényszék kollégiuma a 2.1. pontban írt választás lebonyolíthatósága 
érdekében, legalább 15 nappal az ítélőtábla tagválasztó kollégiumi ülése előtt 
jelöltválasztó kollégiumi ülést tart. 
5.2. Az ítélőtábla kollégiumvezetője legalább 30 nappal a kitűzött időpont előtt 
értesíti a törvényszék kollégiumvezetőjét az ítélőtábla tagválasztó kollégiumi 
ülésének időpontjáról, valamint tájékoztatást ad az ítélőtábla kollégiuma által 
előzetesen meghatározott, megválasztható ítélőtáblai kollégiumi tagok számáról. 
5.3. A jelöltválasztó kollégiumi ülésen a törvényszék kollégiumának ügyrendje 
szerint kell eljárni. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
5.4. A jelöltválasztó kollégiumi ülés határozatképességének megállapítását 
követően, a törvényszék kollégiumvezetője ismerteti az ítélőtábla 
kollégiumvezetőjének 5.2. pont szerinti tájékoztatását, valamint a 2.3. és a 2.4. 
pontban foglaltakat. 
5.5. A jelöltválasztó kollégium – titkos szavazással – 1 főt meghaladó, a Fővárosi 
Törvényszéken 10 főt meghaladó tetszőleges számú jelöltet választhat.  

 
6. A jelöltválasztó bírói értekezlet 

 
6.1. A törvényszéki kollégium tag személyére tehető javaslat esetén az 5.1.-5.5. pont 
szerint  az alábbi eltérésekkel kell eljárni. 
6.2. A járásbíróság adott ügyszakos bírái részvételével – a 2.2. pontban írt választás 
lebonyolíthatósága érdekében – legalább 15 nappal a törvényszék tagválasztó 
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kollégiumi ülése előtt a járásbíróság elnöke köteles jelöltválasztó bírói értekezletet 
tartani. 
6.3. A törvényszék kollégiumvezetője legalább 30 nappal a kitűzött időpont előtt 
értesíti az illetékességi területe szerinti járásbíróságok elnökeit a törvényszék 
tagválasztó kollégiumi ülésről, valamint tájékoztatást ad a törvényszék kollégiuma 
által előzetesen meghatározott, megválasztható törvényszéki kollégiumi tagok 
számáról. 
6.4. A jelöltválasztó bírói értekezleten a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény 131. § g) pontja szerinti bírói kari értekezlet 
megtartására vonatkozó helyben szokásos szabályokat értelemszerűen alkalmazva 
kell eljárni. Az ülésről kisebb járásbíróságokon feljegyzést, a nagyobb 
járásbíróságokon jegyzőkönyvet kell készíteni.  
6.5. A jelöltválasztó bírói értekezlet határozatképességének megállapítását 
követően, a járásbíróság elnöke ismerteti a törvényszék kollégiumvezetőjének 6.3. 
pont szerinti tájékoztatását, valamint a 2.3. és a 2.4. pontban foglaltakat. 
6.6. A jelöltválasztó bírói értekezlet – titkos szavazással – a kisebb járásbíróságon 
legalább 1 főt, nagyobb járásbíróságon 1 főt,  a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 10 
főt meghaladó tetszőleges számú jelöltet választhat.  
 

7. A jelöltválasztó szavazás szabályai 
 

Ha a kollégium ügyrendje vagy a bírói kari értekezletre vonatkozó szabályok nem 
rendeznek valamely szavazással kapcsolatos eljárási kérdést, a jelenlévők egyszerű 
többséggel - különösen a szavazatszámláló bizottság, a szavazás és a szavazás 
eredményének kihirdetése kérdéseiben -, az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: 
OBT) tagjait választó küldöttértekezlet résztvevői jelölési és választási szabályainak 
megfelelő alkalmazásáról határozhatnak.  
 

8. A jelöltek szakmai önéletrajzának eljuttatása a kollégiumvezetőnek 
 
8.1. A jelöltek szakmai önéletrajzait a járásbírósági elnöke a törvényszék 
kollégiumvezetőjének, a törvényszék kollégiumvezetője az ítélőtábla 
kollégiumvezetőjének – papíralapú vagy elektronikus formában – a jelöltválasztást 
követő 5 napon belül köteles megküldeni. 
8.2. A papíralapú kézbesítés során tértivevényt vagy átadókönyvet kell használni.  
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9. A tagválasztó kollégiumi ülés összehívása 

 

9.1 A kollégiumvezető a tagválasztó kollégiumi ülést a választott kollégiumi tagok 

megbízatásának lejártát megelőző 2 hónappal korábbi időpontra köteles összehívni.  

9.2. A kollégiumvezető a kollégium tagjai részére a meghívót papíralapon vagy 

elektronikus úton továbbítja, és annak mellékleteként megküldi a jelöltek szakmai 

önéletrajzait.  

9.3. A tagválasztó kollégiumi ülésre valamennyi jelöltet – a szolgálati helye szerinti 

elnöki iroda útján – meg kell hívni. 

9.4. Ha a jelölt nem jelenik meg és a távolmaradását előzetesen nem mentette ki, 

úgy kell tekinteni, hogy a jelölést nem fogadta el. 

9.5. A tagválasztó kollégiumi ülés a jelölteket meghallgatja, ennek során szakmai 

önéletrajzukkal és ítélkezési tevékenységükkel kapcsolatban hozzájuk kérdés 

intézhető. 

 

10. A tagválasztó kollégiumi ülés jegyzőkönyve 

 

10.1. A tagválasztó kollégiumi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

(2) A kollégiumvezető javaslatára a kollégium – a jelenlévők közül – 

jegyzőkönyvvezetőt és 2 jegyzőkönyv-hitelesítőt választ.  

(3) A tagválasztó kollégiumi ülésről készült jegyzőkönyvet a bíróságok intranetes 

honlapján közzé kell tenni. 

 

11. A tagválasztó kollégiumi ülés határozatképessége  

 

11.1. A tagválasztó kollégiumi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 

a fele megjelent, amit a kollégiumvezető a tagok által aláírt jelenléti ív alapján állapít 

meg. 

11.2. Határozatképtelenség esetén, annak megállapításával egyidejűleg, a 

kollégiumvezető a tagválasztó kollégiumi ülést 15 napon belüli időpontra ismételten 

összehívja.  

11.3 A megismételt tagválasztó kollégiumi ülésre a jelenlévő tagokat a 

kollégiumvezető szóban hívja meg, míg távolmaradt tagok esetében a kollégium 

ügyrendjének meghívásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 
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11.4. A megismételt tagválasztó kollégiumi ülés – a kollégiumvezető által a jelenléti 

ív alapján megállapított jelenlévők számától függetlenül – határozatképes. 

 

12. Szavazatszámláló bizottság 

 

12.1. A kollégiumi ülés 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ.  

12.2. Ha a jelenlévők létszáma indokolja, olyan kollégiumi tag is megválasztható 

szavazatszámláló bizottsági tagnak, akit jegyzőkönyvvezetőnek vagy jegyzőkönyv-

hitelesítőnek már megválasztottak. 

12.3. A szavazatszámláló bizottság a tagjai közül elnököt választ. 

 

13. A szavazólap elkészítése 

 

13.1. A szavazólapon valamennyi jelölt nevét ábécé sorrendben fel kell tüntetni. 

13.2. A szavazólapot a kollégiumvezető az elnöki iroda közreműködésével készítteti 

el. 

 

14. A tagválasztó szavazás 

 

14.1. A tagválasztó szavazás titkosan, a 13.1-2. pont szerint elkészített szavazólapon, 

szavazóurna igénybevételével történik. 

14.2. Érvényesen szavazni csak az elnöki iroda közreműködésével elkészített 

szavazólapon lehet.  

14.3. A szavazatot az ítélőtábla, illetve a törvényszék kollégiuma által korábban 

meghatározott számú [5.2. pont, 6.3. pont] jelölt nevének az aláhúzásával lehet 

megtenni.  

14.4. A meghatározott számúnál több név aláhúzása esetén a szavazat érvénytelen. 

14.5. A szavazat érvénytelenségét eredményezi az is, ha a szavazólapon bármilyen 

megjegyzést tettek, a jelölt nevét kihúzták, illetve további nevet hozzáírtak. 

14.6. Ha a szavazó a szavazatnak a szavazóurnába 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 szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – 

személyenként – csak egyszer adhat ki. 
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14.7. Valamennyi szavazat urnába helyezését követően a szavazatszámláló bizottság 

összesíti a szavazatokat. 

 

15. A tagválasztó szavazás eredményének megállapítása és kihirdetése 

 

15.1. A leadott szavazatok összesítése alapján a szavazás eredményét – a 2.1. és 2.2. 

pont rendelkezéseinek a figyelembe vételével – a szavazatszámláló bizottság 

állapítja meg és az elnöke hirdeti ki. 

15.2. A jelöltek közül azokat kell a kollégium megválasztott tagjainak tekinteni, akik a 

szavazatok közül sorrendben a legtöbb, de legalább a szavazatok több mint felét 

megkapták. 

15.3. A szavazást mindaddig folytatni kell, amíg – a 15.2. pontban meghatározottak 

szerint – a szükséges számú jelölt az előírt számú szavazatot meg nem kapja.  

 

16. Pótválasztás 

 

Ha a választott tagok száma a kollégium által meghatározott szám alá csökken, a 2-

15. pontokban írtak szerinti új választás tartásával a kollégium létszámát a 

szükséges mértékben ki kell kiegészíteni. 

 
17. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

17.1. Ha a kollégiumnak a jelen ajánlás hatályba lépésekor nincsenek választott 

tagjai, vagy a tagok száma nem éri el a jelen ajánlás alapján a kollégium által 

meghatározott számot, akkor a tagválasztó kollégiumi ülést 2013. december 31. 

napjáig meg kell tartani. 

17.2. Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 
 
 

Dr. Handó Tünde s.k. 

 


