Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
10/2017. (IX.11.) OBH utasítása
a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.)
OBH utasítás módosításáról
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 a következő normatív
utasítást adom ki:
1. §
A hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH
utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A szabályzat hatálya a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 102. §-ában írt hirdetményi kézbesítések nyilvántartása és adatszolgáltatása,
valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 70.§ (5)
bekezdésében meghatározott hirdetményi úton kézbesítés vonatkozásában a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. §-ában meghatározott
bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok), valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a
továbbiakban: Hivatal) terjed ki.”
2. §
Az Utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróságok számítógépes úton a hirdetményi kézbesítési nyilvántartásból a Pp. 102. § (1)
bekezdése szerinti hirdetménynek a bíróság hirdetőtáblájára kifüggesztésével egyidejűleg az
országos hirdetményi nyilvántartásnak a következő adatokat szolgáltatják:)
„b) annak az ügynek a száma, amelyben a hirdetményi kézbesítést elrendelték és a hirdetmény
(vagy kézbesítendő irat) sorszáma;”
3. §
Az Utasítás a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól
szóló 5/2017. (IV. 20.) IM rendeletben meghatározott hirdetménynek és hirdetmény útján
kézbesített értesítésnek a bíróságok központi internetes honlapján, valamint a bírósági
honlapokon közzétételéhez 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;
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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 ismeretlen egyéb érdekelt;
h) a vélelem beálltának időpontja.
(3)
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;
c) a Be. 70. § (5) bekezdés a) pontja szerinti hirdetményi kézbesítés esetén a címzett neve;
d) a hirdetmény kelte (közzététel napja).
(4) A Be. 70. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményi úton kézbesítés során a 2 – 6. §
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
4. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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