Egységes szerkezetben.
Hatályos 2018. július 1-től.

12/2012. (X. 1.) OBH utasítás
a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 102.
§ (1), (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak megvalósítása, a hirdetmények központi internetes
honlapon történő közzététele, a hirdetmények nyilvántartása és a közhiteles nyilvántartásból
történő felvilágosításadás érdekében - a bíróságok véleményét kikérve - a következő szabályzatot
alkotom.
1. §1
A szabályzat hatálya a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 145. §-ában írt hirdetményi kézbesítéseknek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 166/A. §-a szerinti nyilvántartása és
adatszolgáltatása, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.)
135. §-ában meghatározott hirdetményi úton kézbesítés vonatkozásában a Bszi. 16. §-ában
meghatározott bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok), valamint az Országos Bírósági Hivatalra
(a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
2. §
(1) A bíróságok a hirdetményi kézbesítésekről számítógépes hirdetményi kézbesítési nyilvántartást
vezetnek. Az országosan összekapcsolt, számítógépes, közhiteles nyilvántartás (a továbbiakban:
országos hirdetményi nyilvántartás) a Hivatalban működik.
(2) A hirdetményeknek a bíróságok központi internetes honlapján történő közzétételét az országos
hirdetményi nyilvántartás adataiból a Hivatal végzi.
3. §
(1) A hirdetményi kézbesítési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a hirdetményi kézbesítési nyilvántartásba bejegyzés sorszáma;
b) a hirdetményi kézbesítést elrendelő bíróság neve;
c) annak az ügynek a száma, amelyben a hirdetményi kézbesítést elrendelték;
d) annak a félnek a neve, perbeli jogállása, utolsó ismert belföldi lakóhelye (székhelye), akinek
részére a kézbesítés hirdetmény útján történt;
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Módosította a 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás 1. §-a és 6. § a) pontja. Hatályos 2018. július 1-től. A rendelkezés
2018. január 1. és június 30. napja között hatályos szövege: „1. § A szabályzat hatálya a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 145. §-ában írt hirdetményi kézbesítéseknek a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 166/A. §-a szerinti nyilvántartása
és adatszolgáltatása, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 70. § (5)
bekezdésében meghatározott hirdetményi úton kézbesítés vonatkozásában a Bszi. 16. §-ában meghatározott
bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok), valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.”
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e)2 a hirdetményi kézbesítés oka,
ea) a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem
kézbesíthető,
eb) a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
ec) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy
ed) törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés megjelölésével;
f) a hirdetményi kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának időpontja,
g) az országos hirdetményi nyilvántartás részére történő adattovábbítás időpontja és módja.
(2)3 A hirdetményi kézbesítési nyilvántartás vezetéséről és abból az országos hirdetményi
nyilvántartás részére a Bszi. 166/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásról a kezelőiroda
vezetője gondoskodik.
4. §
(1)4 A bíróságok számítógépes úton a hirdetményi kézbesítési nyilvántartásból a Pp. 145. § (1)
bekezdése szerinti hirdetménynek a bíróság hirdetőtáblájára kifüggesztésével egyidejűleg az
országos hirdetményi nyilvántartásnak a következő adatokat szolgáltatják:
a) a hirdetményi kézbesítést elrendelő bíróság neve;
b) annak az ügynek a száma, amelyben a hirdetményi kézbesítést elrendelték és a hirdetmény (vagy
kézbesítendő irat) sorszáma;
c) annak a félnek a neve, perbeli jogállása, utolsó ismert belföldi lakóhelye (székhelye); akinek
részére a kézbesítés hirdetmény útján történt;
d) hirdetményi kézbesítés oka:
da) a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem
kézbesíthető,
db) a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem
nyújt,
dc) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy
dd) törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés megjelölésével;
e) a hirdetményi kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának időpontjára vonatkozó
adat.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés e) pontja alapján szolgáltatott adat bármely okból megváltozik,
azt a bíróság haladéktalanul megfelelően módosítja a hirdetményi kézbesítési nyilvántartásban.
5. §
(1) Az országos hirdetményi nyilvántartásban évenként 1-es sorszámmal kezdődő nyilvántartási
szám alatt (pl. 1/2002.), a bíróságoktól érkező - a 4. § (1) bekezdésében felsorolt - adatokon kívül
rögzíteni kell az adatátvétel időpontját.
(2) Az országos hirdetményi nyilvántartásban rögzíteni kell továbbá:
a) az országos hirdetményi nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra irányuló kérelem - ideértve
a törvényes jogcímet valószínűsítő okiratot, és a költségtérítés megfizetését igazoló okiratot is Hivatalhoz történő érkezésének időpontját,
Módosította a 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. január 1-től.
Módosította a 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1-től.
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Módosította a 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás 3. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
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b) a kérelmező (felhasználó) nevét, címét,
c) a törvényes jogcímet, az adatkérés célját,
d) bírósági, hatósági ügy esetén az ügy számát és az adatkérésre feljogosító jogszabály
megjelölését,
e) a kérelemmel azonosítható országos hirdetményi nyilvántartási számot,
f) a kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás elrendelését és a hiánypótlás teljesítésének időpontját,
g) az adatszolgáltatás időpontját,
h) a kérelem elutasításának időpontját és okát.
6. §
(1) Az 5. § (2) bekezdés a) pontjában írt kérelem benyújtásához a Melléklet szerinti, „Adatlap az
országos hirdetményi nyilvántartásból történő adatigényléshez” című nyomtatvány a kérelmező
rendelkezésére bocsátható.
(2) A kérelem tárgyában nyolc napon belül kell intézkedni, egyébként az eljárásra a Hivatal
Iratkezelési szabályzatában foglaltakat is alkalmazni kell.
6/A. §5
6/A. § (1) Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és büntetőeljárásban részt vevő személyekre
vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendeletben meghatározott hirdetmény útján
történő kézbesítéshez a bíróságok központi internetes honlapján a Hivatal technikai segítséget
nyújt.
(2) A hirdetménynek a bíróság hirdetőtábláján történő kifüggesztésével egyidejűleg a büntető
kezelőiroda vagy a bíróság elnöke által kijelölt felelős az Országos Bírósági Hivatal Országos
Közhiteles Nyilvántartások hirdetményi kézbesítések rendszerében az alábbi adatokat rögzíti:
a) a kibocsátó bíróság megnevezése;
b) annak az ügynek száma, amelyben a hirdetményi kézbesítést elrendelték és a hirdetmény (vagy
kézbesítendő irat) sorszáma;
c) az ügy tárgya;
d) a terhelt neve;
e) a címzett jogállása (terhelt, tanú, sértett vagy egyéb);
f) a címzett neve;
g) a hirdetményi kézbesítés oka;
ga) a terhelt tartózkodási helye ismeretlen,
gb) az érdekeltek jelentős száma,
gc) elektronikus adat felett rendelkezni jogosult vagyoni érdekelt személye ismeretlen;
h) a kézbesítési fikció beálltának időpontja.
(3) A terhelt utolsó ismert lakóhelyét a (2) bekezdésben meghatározott rendszerben nem szabad
rögzíteni.
(4)
A
bírósági
honlap
Hirdetményi
kézbesítésének
menüpontjából
a
http://birosag.hu/allampolgaroknak/birosagi-eljarasok-hirdetmenyei oldal érhető el, amelyen
megjelennek a következő adatok:
a) a hirdetményt kibocsátó bíróság megnevezése;
b) a hirdetmény alapjául szolgáló ügy száma;
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Megállapította a 4/2018. (VI. 29.) OBH utasítás 3. §-a. Hatályos 2018. július 1-től.

c) a Be. 135. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetményi kézbesítés esetén a címzett neve;
d) a hirdetmény kelte (közzététel napja);
e) a hirdetményi kézbesítés oka.
(5) A Be. 135. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetményi úton kézbesítés során a 2-6. §
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
7. §
(1) Ez az utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012.
szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
(2)6
8. §7
A bíróság a hirdetményi nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatását, amennyiben a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján járt el, az utasítás 2017. december 31én hatályos rendelkezései szerint teljesíti.
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Hatályon kívül helyezte a Jat. 12. §-a. Hatálytalan 2012. október 3-tól.
Beiktatta a 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás 4. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
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Melléklet a 12/2012. (X. 1.) OBH utasításhoz
Kérelem
száma: ................../201.....
........
ADATLAP
az országos hirdetményi nyilvántartásból történő adatigényléshez
1. Kérelmező (felhasználó) adatai:
1/1. Kérelmező (felhasználó) neve:
.....................................................................................................................................................
1/2. Kérelmező lakcíme (székhelye): □□□□ irányítószám
...................................................................................................... település
........................................ utca, út ................... házszám
............... emelet ................. ajtó
2. Az adatkérés célja:
..............................................................................................................................................................
............
3. Az adatkérésre feljogosító jogszabály:
............................................................................................................................................
4. Adatigénylés a következő információk alapján:
4/1. Hirdetményi kézbesítést elrendelő bíróság:
.............................................................................................................................
4/2. Hirdetményi kézbesítéssel érintett bírósági ügy száma:
............................................................................................................
4/3. Fél neve, perbeli jogállása, utolsó ismert lakóhelye (székhelye), akinek részére a kézbesítés
hirdetmény útján történt:
Neve:
..............................................................................................................................................................
.....................................
Perbeli jogállása*: □ Alperes
□ Felperes
Utolsó ismert lakóhelye: □□□□ irányítószám ................................................... település
........................................ utca, út ................... házszám
............... emelet ................. ajtó
8
4.4. A hirdetményi kézbesítés oka*:
□ a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem
kézbesíthető,
a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
□ a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy
□ törvény így rendelkezik, a törvényi rendelkezés: ________________________________.
4/5. Országos hirdetményi nyilvántartásban a nyilvántartási száma: ........................./
201..........................
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Módosította a 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás 5. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
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OBH tölti ki!
□ Hiánypótlás
elrendelése.*
□ Hiánypótlás teljesítve.*
□ Adatszolgáltatás
teljesíthető.*
□ Kérelem elutasítva.*

Időpontja: 201.......... ..................................... hó ............ nap
Időpontja: 201.......... ..................................... hó ............ nap
Időpontja: 201.......... ..................................... hó ............ nap

Időpontja: 201.......... ..................................... hó ............ nap
...............................................................
aláírás és bélyegző
* A megfelelő X-szel jelölendő.
Adatlap kiállításának időpontja: 201.............. ..................................... hó ............ nap
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