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2011/1. SZÁM

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI
TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK
12/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a cégbíróságon dolgozó bírák és igazságügyi
alkalmazottak részére további elektronikus aláírási
jogosultság biztosításáról
1. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megállapítja,
hogy a Legfelsıbb Bíróságon és az ítélıtáblákon a teljes körő
elektronikus cégeljárás mőködtetéséhez a mellékletnek megfelelıen 78 fı elektronikus aláírási joggal történı felruházásáról kell gondoskodni.
2. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felkéri az OIT
Hivatalát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú
törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépésekor a
tanúsítványok a Legfelsıbb Bíróságon és az ítélıtáblákon
rendelkezésre álljanak.
3. A beszerzés költségeinek fedezetét az OIT Hivatala
2011. évi informatikai célú költségvetési elıirányzata biztosítja.
Melléklet
Kimutatás
a Legfelsıbb Bíróságon és az ítélıtáblákon
a bírák és igazságügyi alkalmazottak számára igényelt
minısített és fokozott biztonságú tanúsítványok
számáról
Minısített
tanúsítvány

Bíróság
Legfelsıbb Bíróság
Fıvárosi Ítélıtábla
Debreceni Ítélıtábla
Gyıri Ítélıtábla
Pécsi Ítélıtábla
Szegedi Ítélıtábla
Összesen

10
28
17
6
7
8
76

Fokozott
biztonságú
tanúsítvány

2
2

Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
13/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a lakáscélú támogatás 2011. évi keretének
megállapításáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács lakáscélú támogatásra 2011. évre 90 millió forint keretösszeget hagy jóvá.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

14/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a Fıvárosi Bíróság helyzetének felmérésérıl,
vezetésének igazgatási vizsgálatáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
- a bíróságok igazgatásáról szóló 1999. évi 9. számú szabályzat 35. §-a alapján elrendeli a Fıvárosi Bíróság általános
helyzetének felmérését, vezetésének igazgatási vizsgálatát,
amelynek elvégzésére Hivatalát kéri fel,
- felhatalmazza a Hivatal vezetıjét, hogy a vizsgálatban való
részvételre külsı személyeket is kérjen fel.
- A vizsgálat a bíróság általános helyzetének felmérése tekintetében a 2009. január 1. és 2010. december 31. napja, a
vezetésvizsgálat szempontjából pedig 2010. március 1. napjától 2010. december 31. közötti idıszakra terjed.
- A vizsgálatot 2011. január 15. és 2011. február 15. napja
között kell elvégezni, a megállapításokat és az esetleges javaslatokat is tartalmazó jelentést az OIT 2011. márciusi ülésére
kell elkészíteni.
- A vizsgálat elsıdlegesen az alábbi területekre terjed ki:
I.
A létszámhelyzet alakulása bíróságonként, és bírósági ítélkezési szintenként és ügyszakonként:
- a bírák, titkárok, fogalmazók, tisztviselık és ügykezelık
engedélyezett, betöltött és tényleges létszáma,
- a bírói kar összetétele nemek szerinti megoszlásban, továbbá a bírói gyakorlat idıtartama és korösszetétele szerint,
- a tartós távollét, a tartósan be nem töltött állások, továbbá
a fluktuáció alakulása,
- a bírói utánpótlás helyzete, figyelemmel a nyugállományba
vonulás idıpontjára, számadataira.
Az ítélkezés szervezetének összetétele:
- a helyi bíróságok és a Fıvárosi Bíróság bírói és vezetıi
létszáma,
- tanácsainak száma és létszáma, szervezete, feladatköre,
- az igazságügyi alkalmazottakból álló szervezeti egységeket
vezetı bírák száma, feladatai,
- igazgatási feladatokat ellátó (elnöki, személyzeti stb.) bírák
száma, feladatai,
- a bírósági vezetık ítélkezésben való részvétele.
II.
A Fıvárosi Bíróság és helyi bíróságai ügyforgalma, az egyéni bírói teljesítmények alakulásának adatai (országos összefüggésben is):
1.) Bíróságonként és bírósági szintenként valamennyi ügyszakban, külön-külön a peres és a nemperes ügyekre is kiterjedıen
- az érkezett ügyek száma,
- a befejezett ügyek száma,
- a folyamatban lévı ügyek száma,
- az egy bíróra, illetve tanácsra jutó átlagos ügyérkezés, befejezés és folyamatos ügyek száma.
Ennek során figyelembe veendı
- a peres és nemperes ügyeket egyaránt intézı bírák száma,
beosztása,
- a peres ügyeket intézı bírák száma beosztása,
- a nemperes ügyeket intézı bírák száma, beosztása,
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- az önállóan eljáró titkárok száma,
- a bírói felügyelettel eljáró titkárok száma,
- a bíró ítélkezési tevékenységét segítı igazságügyi alkalmazottak száma.
2.) A bírói teljesítmények alakulásának mutatói, bíróságonként, bírósági szintenként és ügyszakonként, bírói csoportonként, különösen
- a tárgyalási napok száma havi átlagban,
- a tárgyalási napok eredményessége (befejezés, halasztás,
elnapolás száma),
- tárgyaláson befejezett ügyek száma,
- tárgyaláson kívül, tanácsülésen befejezett ügyek száma,
- összes befejezés száma,
- a befejezett ügyek idıtartama,
- a folyamatban levı ügyek idıtartama,
- a befejezések módjának megoszlása: ítélet, hatályon kívül
helyezés, egyéb.
3.) Önállóan eljáró titkárok teljesítménye alakulásának mutatói bíróságonként:
- a kitőzött ügyek száma,
- a befejezések száma.
III.
A vizsgálat tárgyául választott idıszakban és jelenleg hatályos, az idıszerőség érdekében tett vezetıi intézkedések és
ellenırzések tartalma és hatályosulása. Ennek keretében meg
kell állapítani az éven, a két és öt éven túli ügyek számát
ügyszakonként, bírósági szintenként, bíróságonként. Elemezni kell az idıszerőségi mutatók alakulását, az ezen ügyek
befejezése, valamint az ilyen pertartamú ügyek kialakulásának
megelızése érdekében tett intézkedéseket és ezek eredményességét. Az ügyek átosztásának indokait és gyakoriságát,
legalább 100 db éven túli ügyek között. A munkateher alakulását nagymértékben befolyásoló "mega" ügyek intézésének
gyakorlatát.
IV.
A 2011. január 15-én folyamatban lévı két éven túli peres
ügyekbıl a kerületi bíróságokon és a munkaügyi bíróságon
ügyszakonként, véletlenszerően kiválasztott legalább 100 ügy,
a Fıvárosi Bíróság elsıfokú ítélkezési szintjén ügyszakonként
30-30 db peres ügy iratai alapján vizsgálni kell: a kitőzés,
pervezetés, halasztás (elnapolás) bizonyítás felvétel gyakorlatát. Vizsgálni kell továbbá az eljárás elırehaladását szolgáló
eljárásjogi intézmények hasznosításának gyakorlatát.
A 2010. július 1-je és 2010. december 31. napja között befejezett két éven túli peres ügyekbıl a kerületi bíróságokon és a
munkaügyi bíróságon ügyszakonként, véletlenszerően kiválasztott legalább 30 ügy, a Fıvárosi Bíróság elsıfokú ítélkezési szintjén ügyszakonként 5-5 db peres ügy iratai alapján
vizsgálni kell: a határozathirdetés, írásba foglalás gyakorlatát.
A vizsgálatot a bírósági szervezet helyszínein történı tájékozódással, bírósági ügyiratok és hivatali iratok, adatok, programok betekintésével, a bírókkal és bírósági vezetıkkel interjúk (az önkéntesen, anonim módon kitölthetı bírói interjú
kérdéseit az 1. számú melléklet, a kötelezı vezetıi interjú
kérdéseit a 2. számú melléklet tartalmazza) készítésével kell
lefolytatni.
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V.
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
1.) Jóváhagyja a vizsgálatban résztvevı munkatársak munkájának elismeréseként személyenként bruttó 600.000 forint,
a vizsgálat vezetıjének bruttó 800.000 forint jutalomban, a
külsı megbízottak személyenként bruttó 600.000 forint megbízási díjban történı részesítését.
2.) Jóváhagyja, hogy a vizsgálatban résztvevı nem budapesti lakosok utazási költségei vidékrıl heti egy alkalommal, a
budapesti helyi közlekedés a napi szükségletnek megfelelıen,
számla alapján, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerüljenek megtérítésre.
3.) Felszabadítja a hatáskörébe tartozó, Hivatalánál kezelt
zárolt központi keretbıl a V. 1.) és 2.) pontban foglaltak
kifizetésének teljesítése céljából 7,8 millió forint személyi
juttatási és 1,84 millió forint munkaadókat terhelı járulék
elıirányzatot.
4.) Az V. 1.) pontban elfogadott elismerések kifizetését a
jelentésnek az OIT részére történı benyújtását követıen kell
teljesíteni.
5.) Felkéri Hivatala vezetıjét, hogy a szükséges elıirányzat
felszabadításokra és átcsoportosításokra intézkedjen.
1. számú melléklet
Interjú a bíróval
(A kérdılap kitöltése a helyes válasz aláhúzásával, vagy rövid,
lényegre törı válasz adásával, önkéntesen, anonim történhet)
I. A bíráskodás személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó adatok:
1.) Neme: nı, férfi
2.) a) Beosztása: helyi bíróságon bíró, elsıfokú ügyeket tárgyaló bíró fıvárosi bíróságon, fellebbezési tanácsban mőködı bíró
b) ügyszaka: polgári, gazdasági, büntetı, közigazgatási,
munkaügyi
3.) Bírói gyakorlata:
3 év alatti, 3-5 év közötti, 5 év feletti, 10 év feletti.
4.) Elhelyezése:
önálló dolgozószoba
bírótárssal közös
igazságügyi alkalmazottal közös
egyéb:
5.) Tárgyi eszközzel való ellátottsága:
kiváló,
jó,
megfelelı,
elégtelen, mert az alábbi felszerelési tárgyak hiányoznak:
6.) Informatikai eszközzel való ellátottsága (hardver, szoftver):
kiváló,
jó,
megfelelı,
elégtelen, mert:
7.) Informatikai eszközök használata:
levelezı, intranet, internet, szövegszerkesztı, BIIR
program, elektronikus jogtár, egyéb:
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8.) Szakkönyvvel, jogszabállyal, egyéb jogi segédlettel való
ellátottsága:
kiváló,
jó,
megfelelı,
elégtelen, mert:
9.) Munkáját az ön mellé beosztott:
igazságügyi alkalmazott,
fogalmazó,
titkár segítségével látja el?
10.) Az Ön mellé beosztott igazságügyi alkalmazott munkája:
kiváló,
megfelelı,
elégséges,
elégtelen.
11.) A kezelıiroda tevékenységének minısége:
kifogástalan,
jó,
megfelelı,
elégséges,
elégtelen.
II. A bírói tevékenységre vonatkozó adatok:
12.) Véleménye szerint szükséges-e a kezdı bíró munkájának igazgatási eszközökkel történı támogatása: igen, nem.
13.) Szükséges-e a kezdı bíró munkájának szakmai konzultáció keretében történı támogatása: igen, nem.
14.) Megkapta-e Ön a kinevezését követıen az alábbi támogatások bármelyikét (több válasz is aláhúzható):
a) kiosztást az egyszerőbb ügyekbıl,
b) a különbözı nehézségő ügyek tárgyalásába való fokozatos bevonását,
c) tanácsokat a referádája megszervezéséhez, a kurrencia
intézéséhez, illetve
d) az ügyek tárgyalására történı felkészüléshez,
e) segítséget a kitőzések megtervezéséhez,
f) rendszeres támogatást,
g) vezetıje részérıl folyamatos, vagy eseti igazgatási, és
szakmai,
h) bírótársa részérıl folyamatos, vagy eseti szervezési, és
szakmai,
i) szervezeti egységének bírói közössége részérıl folyamatos, vagy eseti szervezési, vagy szakmai segítséget,
j) a fellebbviteli bírósága részérıl bármilyen szakmai segítséget,
k) az Ön által megnevezett, alábbi egyéb segítséget:
15.) A kezdıbírói tanfolyamon történı részvétele szolgálte hasznos ismeretek megszerzésével:
igen, nem
16.) Egyéb, szervezett tanfolyamon történı részvétele
szolgált-e hasznos ismeretekkel:
igen, nem, többnyire igen, többnyire nem.
17.) A bíróvizsgálat körén kívül
a) vett-e részt tárgyalásán igazgatási, szakmai vezetıje (akár
a tanácsa tagjaként is): igen, nem;
b) megbeszélte-e önnel tapasztalatait:
igen, nem;
c) igazgatási vezetıje ellenırzi-e az eljárási határidık betartását, az ügyviteli szabályok betartását: igen, nem;
d) igazgatási vezetıje által folytatott ellenırzés gyakorisága:
hetente, havonta, esetenként;
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e) az esetleges mulasztásának voltak-e következményei:
igen, nem.
18.) A tárgyalási stílusa kialakításához kapott-e segítséget:
igen, nem.
19.) Gyakorlott bíróként
a) igényli-e a folyamatos igazgatási segítséget: igen, nem.
b) igényli-e a folyamatos szakmai konzultációt: igen, nem.
c) csak eseti igazgatási segítséget igényel: igen, nem.
d) csak eseti szakmai konzultációt igényel: igen, nem.
20.) Szükségesnek tartja-e folyamatos, szervezett továbbképzését: igen, nem.
21.) Véleménye szerint a különbözı nehézségő ügyeket
felkészültségének, bírói gyakorlatának megfelelıen arányosan
szignálják-e Önre: igen, nem
22.) Véleménye szerint szervezeti egységében a munkateher egyenlıen oszlik-e meg Ön és kollégái között: igen, nem.
23.) Véleménye szerint az egyes szervezeti egységek létszámarányosan részesednek a munkateherbıl: igen, nem.
24.) Ügyeinek kitőzését elıre megtervezi, vagy a kitőzhetı
ügyeket egymást követıen tőzi?
25.) Kitőzésnél figyelembe veszi-e a felek, az ügy sajátos
körülményeit: igen, nem.
26.) Éven túli ügyeinek száma folyamatos ügyeinek 5, 10,
15, 20, 25, 30, vagy ennél több %-a?
27.) Éven túli ügyeinek hány %-a másról átosztott ügy 5,
10, 15, 20, 25, 30, vagy ennél több %?
28.) Alkalmaz-e valamilyen módszert a folyamatban levı
ügyei pertartamának figyelemmel kísérésére: igen, nem.
29.) Éven túli ügyeit milyen idıközönként tartja szükségesnek tárgyalni: 1 hónapon, 2 hónapon, 3 hónapon, 4 hónapon belül, nem figyeli.
30.) Egyesbíróként a tárgyalási ügyeire kitőzéskor, vagy a
tárgyalást közvetlenül megelızıen készül fel?
31.) A felkészüléshez készít-e ügyeiben jegyzetet: igen,
nem, csak a bonyolultabb, nagyobb ügyekben.
32.) Tanácsban mőködı bíróként elıre áttekintve több
tárgyalási nap kitőzött ügyeit, azok fajsúlya szerint csoportosítva, vagy a tárgyalást közvetlenül megelızıen készül fel?
33.) A kurrenciális ügyintézése átlagosan hetente négy, öt,
hat, hét, nyolc, ennél több órát vesz igénybe.
34.) A határozatok írásba foglalása átlagosan hetente négy,
öt, hat, hét, nyolc, ennél több órát vesz igénybe.
35.) Írásbeli munkáit maga készíti, vagy diktálja.
36.) Tapasztalata szerint a referádájába tartozó ügyek közül
évente hány ügy befejezése várható el Öntıl?
37.) Véleménye szerint a referádájába tartozó ügyeket hány
folyamatos ügy mellett lehet idıszerően ellátni?
38.) Figyelemmel kíséri-e Ön a saját teljesítményét: igen,
nem.
39.) Érdekli-e Önt a kollégái teljesítménye: igen, nem.
40.) Érdekli-e Önt a szervezeti egysége teljesítménye: igen,
nem.
41.) Ön az arányos munkateher kialakítása érdekében milyen intézkedéseket tenne?
42.) Ön milyen igazgatási intézkedéseket hozna az idıszerő ítélkezés megteremtése érdekében?
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2. számú melléklet

A szabályzat 35. §-ának (2) bekezdése f) pontja alapján
készített interjú a bírósági vezetıvel
(A kérdılap kitöltése a helyes válasz aláhúzásával, vagy rövid,
lényegre törı válasz adásával történhet)
I. A bírósági vezetı, és az általa vezetett bírósági szervezeti egység személyi, tárgyi feltételeire vonatkozó
adatok:
1.) Neve:
2.) Szolgálati helye, beosztása, ügyszaka:
3.) Vezetıi beosztása betöltésének idıtartama:
3 év alatt, 3-6 év között, több cikluson keresztül
4.) Véleménye szerint az Ön által irányított szervezeti egység elhelyezése:
kiváló,
jó,
megfelelı,
kifogásolható, mert:
5.) Okoz-e Önnek igazgatási, szervezési, egyéb problémát,
hogy a központi igazgatással nem egy épületben nyert elhelyezést: igen, nem.
6.) Éri-e az Ön által vezetett szervezeti egységet hátrány
amiatt, hogy a központi igazgatással nem egy épületben nyert
elhelyezést: igen, nem.
7.) Véleménye szerint az Ön által irányított szervezeti egység tárgyi eszközzel való ellátottsága:
kiváló,
jó,
megfelelı,
elégtelen, mert az alábbi felszerelési tárgyak hiányoznak:
8.) Véleménye szerint az Ön által irányított szervezeti egység informatikai eszközzel való ellátottsága (hardver, szoftver):
kiváló,
jó,
megfelelı,
elégtelen, mert:
9.) Igazgatási tevékenységéhez használja-e Ön a BIIR által
kínált ellenırzési lehetıséget: igen, nem.
10.) Véleménye szerint az Ön által irányított szervezeti egység szakkönyvvel, jogszabállyal, egyéb jogi segédlettel való
ellátottsága:
kiváló,
jó,
megfelelı,
elégtelen, mert:
11.) A szervezeti egységéhez tartozó kezelıiroda tevékenységének minısége:
kifogástalan,
jó,
megfelelı,
elégséges,
elégtelen, mert
12.) Tapasztalata szerint az Ön által irányított szervezeti
egységhez rendszeresített álláshelyek száma megfelelı?
tanácselnöki: igen, nem hiányzik:
fı
bíró: igen, nem,
hiányzik:
fı
titkár, igen, nem,
hiányzik:
fı

fogalmazó, igen, nem, hiányzik:
fı
ügyintézıi, igen, nem,
hiányzik:
fı
tisztviselıi, igen, nem
hiányzik:
fı
egyéb
alkalmazotti igen, nem hiányzik:
fı
13.) Milyen módon pótolja a tartósan távollevı bírákat:
túlbetöltéssel,
az OIT által engedélyezett keret felhasználásával.,
egyéb módon,
nincs módja a pótlásra.
14.) Véleménye szerint a Fıvárosi Bíróság egyes szervezeti
egységei létszámarányosan részesednek a munkateherbıl:
igen, nem.
15.) Véleménye szerint az ezzel kapcsolatos jelzéseit a központi igazgatás kellıen figyelembe vette: igen, nem, nem volt
ilyen jelzése.
16.) Az Ön által irányított szervezeti egység alkalmas-e további munkavállalók elhelyezésére: igen, nem.
17.) Rendelkezik-e szabad tárgyalóteremmel: igen, nem, 1,
2, 3, 4, bíró elhelyezéséhez
II. Igazgatási tevékenysége:
18.) Igazgatási munkája mellett folytat-e tárgyalási tevékenységet: igen, nem.
19.) Az igazgatási tevékenységét önállóan, vagy vezetıtárssal megosztva meghatározott területeken lát el.
20) Végez-e bíróvizsgálatot: igen, nem, esetenként.
21.) Intéz-e panaszügyeket: igen, nem.
22.) A jogos panasz tanulságait megosztja-e az érintettel:
igen, nem.
23.) Tájékoztatja-e az érintettet az alaptalan panaszról: igen,
nem.
24.) Hasznosnak tartja-e a tanácselnöki feljegyzések készítését: igen, nem.
25.) Az ügyérkezési adatokat naponta, hetente, havonta,
évente kíséri figyelemmel?
26.) Az ügyérkezési adatokat naponta, hetente, havonta,
évente elemzi, értékeli.
27.) Az ügyérkezési adatok elemzési eredményeirıl tájékoztatja
a) vezetıtársait: igen, nem,
b) bírótársait: igen, nem.
28.) A bíró egyéni adatszolgáltatását hetente, havonta, írásbeli beszámolóhoz évente értékeli?
29.) Milyen rendszerességgel ellenırzi a bíró kitőzési gyakorlatát: hetente, havonta, idıszakonként?
30.) Milyen rendszerséggel ellenırzi
a) a kitőzést: hetente, havonta, az iroda jelzésére,
b) az írásba foglalást: hetente, havonta, az iroda jelzésére,
c) a kurrenciális ügyintézést: hetente, havonta, az iroda jelzésére.
31.) Amennyiben az ügyek kiosztása is feladatkörébe tartozik, a kiosztásnál mit vesz figyelembe: (több válasz is aláhúzható)
a) a kiosztási rendet,
b) a bíró felkészültségét, gyakorlottságát,
c) az egyenletes terhelés biztosítását,
d) egyebet, éspedig:
32.) Véleménye szerint szükséges-e a kezdı bíró munkájának igazgatási eszközökkel történı támogatása: igen, nem.
33.) Szükséges-e a kezdı bíró munkájának szakmai konzultáció keretében történı támogatása: igen, nem.
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34.) Megadta-e Ön a kinevezést követıen az alábbi támogatások bármelyikét (több válasz is aláhúzható):
kiosztást az egyszerőbb ügyekbıl,
a különbözı nehézségő ügyek tárgyalásába való fokozatos
bevonást,
szempontokat a referáda megszervezéséhez, illetve
az ügyek tárgyalására történı felkészüléshez,
segítséget a kitőzések megtervezéséhez,
rendszeres támogatást,
folyamatos, vagy eseti igazgatási, és szakmai segítséget,
az Ön által megnevezett, alábbi egyéb segítséget:
35.) Részt vesz-e Ön a bírók szervezett képzésében: igen,
nem.
36.) Részt vesz-e Ön a bírók szervezeti egységen belüli
képzésében: igen, nem.
37.) Szükségesnek tartja-e folyamatos, szervezett továbbképzést: igen, nem.
38.) Folytat-e Ön a bírósági szervezeten kívüli oktatói, elıadói tevékenységet: igen, nem.
39.) Az Ön által vezetett szervezeti egység folyamatban levı ügyeinek 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ennél több %-a éven
túli?
40.) Az Ön által vezetett szervezeti egység folyamatban levı ügyeinek 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ennél több %-a 2
éven túli?
41.) Az Ön által vezetett szervezeti egység folyamatban levı ügyeinek 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ennél több %-a 5
éven túli?
42.) Az éven túli ügyek 5, 10, 15, 20, 25, 30, vagy ennél
több %-a átosztott ügy?
43.) Alkalmaz-e valamilyen módszert a folyamatban levı
ügyek pertartamának figyelemmel kísérésére: igen, nem.
44.) Éven túli ügyeket milyen idıközönként tartja szükségesnek tárgyalni: 1 hónapon, 2 hónapon, 3 hónapon, 4 hónapon belül, nem figyeli.
45.) 2-5 éven túli ügyek esetében havonta ellenırzi a perkivonatot, figyelemmel kíséri a kitőzést: igen, nem.
46.) Részt vesz-e Ön személyesen az öreg ügyek feldolgozásában: igen, nem.
47.) Az Ön vezetése alatt álló szervezeti egységtıl (több
ügyszak és bírósági szint esetén ügyszakonként és szintenként) évente hány ügy befejezése várható el?
48.) Szükségesnek tartja-e Ön, hogy bírók egymás teljesítményét megismerhessék: igen, nem?
49.) Ön szerint az idıszerő ítélkezéshez a központi igazgatás biztosította-e a szükséges feltételeket: igen, nem, nem
elégséges mértékben.
50.) Az Ön véleménye szerint mi akadályozza a Fıvárosi
Bíróságon az ügyhátralék jelentıs mértékő csökkentését?
51.) Hogyan látja Ön a megyei bíróságok munkaterhét?
52.) Ön az arányos munkateher kialakítása érdekében milyen intézkedéseket tenne?
53.) Ön az éven túli ügyek minél elıbbi befejezéséhez milyen igazgatási intézkedést tartana indokoltnak?
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ /7
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
A Magyar Köztársaság elnöke
dr. Endrédy Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság titkárát,
dr. Kántor István Zoltánt, az Egri Városi Bíróság titkárát és
dr. Vida-Lukácsi Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
titkárát a 2011. február 1. napjától 2014. január 31. napjáig
terjedı idıtartamra,
dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
és
dr. Hadházy Karolinát, a Dombóvári Városi Bíróság bíráját
2011. február 1. napjától határozatlan idıtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. İrszigety Lajos Kálmánt, a Somogy Megyei Bíróság tanácselnökét 2011. június 30-ai hatállyal,
dr. Mucsi Gézát, a Szegedi Városi Bíróság bíráját 2011. augusztus 31-ei hatállyal és
dr. Schäfer Annamáriát, a Legfelsıbb Bíróság tanácselnökét
2011. november 30-ai hatállyal – nyugállományba helyezés
iránti kérelmükre tekintettel –,
dr. Harmat Ede Tibort, a Fıvárosi Bíróság bíráját 2011. augusztus 29-ei hatállyal és
dr. Deák Évát, a Fıvárosi Bíróság bíráját 2011. augusztus
31-ei hatállyal – a felsı korhatár elérése miatt – bírói tisztségükbıl
f e l m e n t e t t e.
AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

1/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a bírák kinevezése tárgyában készült január havi
elıterjesztésrıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a bírák
kinevezése tárgyában készült január havi elıterjesztést.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
2/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a bírák felmentése tárgyában készült január havi
elıterjesztésrıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a bírák
felmentése tárgyában készült január havi elıterjesztést.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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3/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a Heves Megyei Bíróság
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának
kollégiumvezetıi állására pályázat kiírásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az alábbi feltételekkel kiírja a Heves Megyei Bíróság Polgári-GazdaságiKözigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetıi állására vonatkozó pályázatot:
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat,
akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8 éves,
jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen belül
legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a polgári-gazdasági-közigazgatási
ügyszakban eltöltött megyei bírósági bírói gyakorlat elınyt
jelent.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. február 28. napja 16.00 óra.
A pályázatot az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Bírósági Igazgatási Fıosztályához kell 3 példányban
benyújtani.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
4/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a Veszprém Megyei Bíróság elnökhelyettesi állására
pályázat kiírásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az alábbi feltételekkel kiírja a Veszprém Megyei Bíróság elnökhelyettesi állására vonatkozó pályázatot:
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat,
akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8 éves,
jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen belül
legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet.
A pályázó a pályamő elkészítése érdekében – az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Koordinációs és
Szervezési Fıosztálya útján – az alábbi dokumentumokat és
iratokat ismerheti meg:
- a megyei bíróság szervezeti és mőködési szabályzatát,
- a megyei bíróság éves munkatervét és annak mellékleteit,
- a mőködési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a megyei bíróságra vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a megyei és az országos engedélyezett tényleges bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a megyei bíróság elnökének összbírói értekezletre készített tájékoztatóját,
- a bírósági épületek felújításáról és beruházásairól szóló
tájékoztatót.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül
megállapításra.
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A pályázat beérkezésének határideje: 2011. február 28. napja 16.00 óra.
A pályázatot az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Bírósági Igazgatási Fıosztályához kell 3 példányban
benyújtani.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
5/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a közigazgatási perekben eljáró bírák kijelölésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Józsa Ágnest
és Biacsné dr. Márton Andreát, a Fıvárosi Munkaügyi Bíróság bíráit 2011. február 1. napjától a közigazgatási perekben
eljáró bíróvá kijelöli.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
6/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a fiatalkorúak büntetıügyében eljáró bírák kijelölésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Lévárdi
Ferencet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját és
dr. Szakács Katalint, a Veszprém Megyei Bíróság bíráját
2011. február 1. napjától a fiatalkorúak büntetıügyében eljáró
bíróvá kijelöli.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
7/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkezı bíró kijelölésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Lévárdi
Ferencet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2011.
február 1. napjától a büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkezı bíróvá kijelöli.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
8/2011. (I. 11.) OIT
határozat
bírónak a Fıvárosi Bíróságról a Pest Megyei Bíróságra
történı áthelyezésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács áthelyezi
dr. Albert Zoltánt, a Fıvárosi Bíróság bíráját 2011. március 1.
napjától a Pest Megyei Bíróságra bírói munkakörbe.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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9/2011. (I. 11.) OIT
határozat
bíráknak a Fıvárosi Bíróságról és a Budai Központi
Kerületi Bíróságról a Fıvárosi Ítélıtáblára történı
áthelyezésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács áthelyezi
dr. Békefiné dr. Mózsik Tímeát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2011. február 1. napjától és dr. Csóka Istvánt,
a Fıvárosi Bíróság bíráját 2011. március 16. napjától a Fıvárosi Ítélıtáblára bírói munkakörbe.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
10/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a határozott idıre kinevezett bírák határozatlan idıre
történı kinevezése tárgyában készült január havi
elıterjesztésrıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a határozott idıre kinevezett bírák határozatlan idıre történı kinevezése tárgyában készült január havi elıterjesztést.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
11/2011. (I. 11.) OIT
határozat
a Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyettesének
kinevezésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács kinevezi dr. Cseh
Attilát a 2011. január 15. napjától 2017. január 14. napjáig
terjedı idıtartamra a Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyettesévé.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
Beosztások

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
az 1/2011. (I. 11.) OIT határozattal
dr. Endrédy Zoltánt a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra,
dr. Kántor István Zoltánt a Füzesabonyi Városi Bíróságra és
dr. Vida-Lukácsi Katalint a Pesti Központi Kerületi Bíróságra – határozott idıtartamra – bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.
AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS
HIVATALA VEZETİJÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának
vezetıje
dr. Benedek Györgynek, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala tisztviselıjének a határozott idıre szóló kine-

2011/1. SZÁM
vezését – a próbaidı leteltét követıen – a 2011. február 1.
napjától 2011. december 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra,
Péteri Gabriellának, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
Hivatala recepciósának a határozott idıre szóló kinevezését a
2011. február 4. napjától 2011. augusztus 3. napjáig terjedı
határozott idıtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
Szilágyi Juditnak, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
Hivatala tisztviselıjének a határozott idıre szóló szolgálati
viszonyát – a próbaidı leteltét követıen – 2011. február 15.
napjától határozatlan idıre
m ó d o s í t o t t a,
Kocsis Istvánné osztályvezetınek az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalánál fennálló szolgálati viszonyát 2010.
december 31. napjával – felmentéssel –
m e g s z ü n t e t t e.
AZ ÍTÉLİTÁBLÁK ÉS A MEGYEI (FİVÁROSI) BÍRÓSÁGOK
ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A Gyıri Ítélıtábla elnöke
dr. Varga Vivien Édát, a Gyıri Ítélıtábla bírósági titkárát
2011. január 1. napjától a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Szegedi Ítélıtábla elnöke
dr. Kálmán Györgyi Ildikót 2010. december 15. napjától és
dr. Gruber Katalin Annát 2011. január 1. napjától a Szegedi
Ítélıtáblára bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Fıvárosi Bíróság elnöke
dr. Boros Réka Máriát,
dr. Sárkány Erzsébetet és
dr. Repkényi Zsuzsannát a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Varga Lillát a Budai Központi Kerületi Bíróságra 2011.
január 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Ódry Krisztián Zsoltot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2011. január 1. napjától a Csongrád Megyei
Bíróságra,
dr. Rajmon Balázst, a Fıvárosi Bíróság bírósági titkárát 2011.
január 1. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Balogh Mártát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2011. február 1. napjától a KomáromEsztergom Megyei Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Hegyi Imre Sándornét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetı bíráját, címzetes megyei bírósági bírót – a
határozott idejő vezetıi kinevezés lejártára tekintettel – 2011.
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január 15. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói
munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Széplaki-Szabó Krisztina Ágnest,
dr. Suhajda-Molnár Krisztinát és
dr. Pálinkás Kornélia Anikót 2011. január 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Baranya Megyei Bíróság elnöke
dr. Gross Balázst a Komlói Városi Bíróságra és
dr. Szigeti Istvánt a Pécsi Városi Bíróságra 2011. január 1.
napjától bírósági titkári munkakörbe,
dr. Schwalm Andreát a Mohácsi Városi Bíróságra,
dr. Szemenyei Balázst a Szigetvári Városi Bíróságra és
dr. Tolnai Juditot a Siklósi Városi Bíróságra 2011. január 1.
napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Gross Balázst 2011. január 1. napjától és
dr. Eördögh Dávidot 2011. február 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke
dr. Schön Ferencet, a Kalocsai Városi Bíróság elnökét, címzetes megyei bírósági bírót a 2011. január 1. napjától 2016.
december 31. napjáig terjedı idıtartamra a Kalocsai Városi
Bíróság elnökévé
k i n e v e z t e.

A Békés Megyei Bíróság elnöke
dr. Csepregi-Matus Évát, a Békéscsabai Városi Bíróság bíráját
2011. január 1. napjától a Békés Megyei Bíróságra megyei
bírósági bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

A Csongrád Megyei Bíróság elnöke

2011/1. SZÁM
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnöke
dr. Csontos Tibort, a Hajdúböszörményi Városi Bíróság elnökét a 2010. december 15. napjától 2016. december 14. napjáig
terjedı idıtartamra a Hajdúböszörményi Városi Bíróság
elnökévé,
dr. Tóthné dr. Szilágyi Máriát, a Debreceni Városi Bíróság elnökhelyettesét a 2010. december 15. napjától 2016. december
14. napjáig terjedı idıtartamra a Debreceni Városi Bíróság
elnökhelyettesévé,
dr. Kerekes Szilviát a Debreceni Városi Bíróságra 2011.
január 1. napjától bírósági titkári munkakörbe,
dr. Cogoi Márkot és
dr. Szabó Melindát a Debreceni Városi Bíróságra 2010.
december 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Márton Mártát, a Debreceni Városi Bíróság bíráját 2011.
január 1. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságra megyei
bírósági bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

A Heves Megyei Bíróság elnöke
Hoszné dr. Nagy Tímeát az Egri Munkaügyi Bíróságra és
dr. Papp-Csertyaszki Melindát a Hatvani Városi Bíróságra
2011. január 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Jónás Andreát, a Hatvani Városi Bíróság bírósági fogalmazóját 2011. január 1. napjától az Egri Városi Bíróságra
bírósági fogalmazói munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnöke
dr. Szikszai Katalint a Szolnoki Városi Bíróságra 2011. január 3. napjától bírósági titkári munkakörbe,
dr. Bana Ádámot a Mezıtúri Városi Bíróságra 2011. január 1.
napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e.

dr. Bálind Attilát, a Szegedi Városi Bíróság elnökét a 2011.
január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedı idıtartamra a Szegedi Városi Bíróság elnökévé,
dr. Ördög-Deák Andreát a Szegedi Városi Bíróságra 2011. január 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe

dr. Kánai Pált, a Tatabányai Munkaügyi Bíróság bíráját 2010.
december 1. napjától a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságra megyei bírósági bírói munkakörbe

k i n e v e z t e.

b e o s z t o t t a,

A Fejér Megyei Bíróság elnöke

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnöke

dr. Deák Etelkát 2010. december 5. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

dr. Püsök Évát, a Tatabányai Városi Bíróság bíráját 2010.
december 15. napjától az Esztergomi Városi Bíróságra bírói
munkakörbe

k i j e l ö l t e.

á t h e l y e z t e.

A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság elnöke
dr. Wesztergom Hedviget, a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság bíráját a 2011. január 1. napjától 2016. december 31.
napjáig terjedı idıtartamra a Gyır-Moson-Sopron Megyei
Bíróság csoportvezetı bírájává

A Nógrád Megyei Bíróság elnöke
dr. Szántó Adriennt a Nógrád Megyei Bíróságra és
dr. Szlobodnyik András Gyızıt a Balassagyarmati Városi Bíróságra 2010. december 16. napjától bírósági titkári munkakörbe,

k i n e v e z t e.
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dr. Tóth Viktóriát a Balassagyarmati Városi Bíróságra 2011.
január 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e.

2011/1. SZÁM
A Veszprém Megyei Bíróság elnöke
dr. Földes Borbálát a Zirci Városi Bíróságra 2011. január 1.
napjától és
dr. Szántai Orsolyát az Ajkai Városi Bíróságra 2011. január
10. napjától bírósági titkári munkakörbe

A Pest Megyei Bíróság elnöke
dr. Angyal Andrea Nikolettét a Budaörsi Városi Bíróságra
2010. december 13. napjától és
dr. Hegedős Verát a Ráckevei Városi Bíróságra 2011. január
1. napjától bírósági titkári munkakörbe,
dr. Plausin Évát a Ráckevei Városi Bíróságra 2011. január 1.
napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,

k i n e v e z t e,
dr. Földes Borbálát 2011. január 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Zala Megyei Bíróság elnöke

dr. Angyal Andrea Nikolettét 2010. december 13. napjától és
dr. Hegedős Verát 2011. január 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

dr. Magyar Viktóriát a Nagykanizsai Városi Bíróságra,
dr. Pápai Ferencet a Zalaegerszegi Városi Bíróságra,
dr. Tolnai Orsolyát a Keszthelyi Városi Bíróságra 2011. január
1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe

k i j e l ö l t e.

k i n e v e z t e.

A Somogy Megyei Bíróság elnöke
dr. Lehotai Zsuzsannát, a Nagyatádi Városi Bíróság elnökét,
címzetes megyei bírósági bírót a 2010. december 1. napjától
2016. november 30. napjáig terjedı idıtartamra a Nagyatádi
Városi Bíróság elnökévé
k i n e v e z t e.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság elnöke
dr. Margitics Istvánt a Nyíregyházi Városi Bíróságra 2011.
január 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
kinevezte
és 2011. január 3. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Tolna Megyei Bíróság elnöke
dr. Fekete Gábort a Bonyhádi Városi Bíróságra és
dr. Galla Éva Piroskát a Szekszárdi Városi Bíróságra 2011.
január 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,
id. dr. Erdıs Tibort 2011. január 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Vas Megyei Bíróság elnöke
dr. Réczeg Katalin Kittit és
dr. Tihanyi Márk Károlyt a Szombathelyi Városi Bíróságra
2011. január 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e.

SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszőnések
Szolgálati viszonya megszőnt közös megegyezéssel
dr. Tóth Ágnesnek,a Tiszaújvárosi Városi Bíróság bírósági
titkárának 2010. november 30. napjával,
dr. Csonka Szabolcsnak, a Balassagyarmati Városi Bíróság,
dr. Mózes Annamária Eszternek, a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság és
dr. Szilágyi Tamásnak, az Ajkai Városi Bíróság bírósági titkárának 2010. december 31. napjával,
dr. Grósz Tamásnak, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság és
dr. Lókodi Gergınek, a Hajdúböszörményi Városi Bíróság
bírósági titkárának 2011. január 31. napjával,
dr. Ferenczy Katalinnak, a Szombathelyi Városi Bíróság bírósági fogalmazójának 2011. január 31. napjával.
Szolgálati viszonya megszőnt a határozott idejő kinevezés lejártával
dr. Horváth Bélának, a Fıvárosi Bíróság és
dr. Tete Rosemary Lartebeának, a Fıvárosi Bíróság bírósági
titkárának 2010. december 31. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Horváth Györgynek, a Veszprém Megyei Bíróság volt elnökének az AB 201858 sorszámú,
dr. Kánai Pálnak, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
bírájának az AA 107456 sorszámú és
dr. Tóth Zoltánnénak, a Ceglédi Városi Bíróság elnökhelyettesének, címzetes megyei bírósági bírónak az AB 201483
sorszámú bírói,
dr. Balogh Mártának, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bírósági titkárának a BC 601993 sorszámú,
Szıke Lászlónak, a Budai Központi Kerületi Bíróság fizikai
dolgozójának a BA 167716 sorszámú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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Bélyegzı érvénytelenítése
A Békés Megyei Bíróságon a „Békés Megyei Bíróság 23.”
feliratú körbélyegzı elveszett.
A bélyegzı érvénytelen.
PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetıi és bírói állásra kiírt pályázatok

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
pályázatot hirdet
1. a Veszprém Megyei Bíróság elnökhelyettesi állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat,
akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8 éves,
jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen belül
legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet.
A pályázó a pályamő elkészítése érdekében – az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Koordinációs és
Szervezési Fıosztálya útján – az alábbi dokumentumokat és
iratokat ismerheti meg:
- a megyei bíróság szervezeti és mőködési szabályzatát,
- a megyei bíróság éves munkatervét és annak mellékleteit,
- a mőködési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a megyei bíróságra vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a megyei és az országos engedélyezett tényleges bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a megyei bíróság elnökének összbírói értekezletre készített tájékoztatóját,
- a bírósági épületek felújításáról és beruházásairól szóló
tájékoztatót.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 28. napja 16.00 óra.
2. a Heves Megyei Bíróság Polgári-GazdaságiKözigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetıi állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat,
akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8 éves,
jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen belül
legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a polgári-gazdasági-közigazgatási
ügyszakban eltöltött megyei bírósági bírói gyakorlat elınyt
jelent.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 28. napja 16.00 óra.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Bírósági Igazgatási Fıosztályá-

2011/1. SZÁM
hoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.

A Pécsi Ítélıtábla elnöke pályázatot hirdet
1. a Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumában 1 polgári
fellebbviteli tanácselnöki állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent
- a legalább 10 éves polgári ügyszakos bírói gyakorlat,
- az 5 éves vagy annál hosszabb idıtartamú, elsısorban házassági, vagyonjogi és
kártérítési ügyekben – különösen
a Legfelsıbb Bíróságon, ítélıtáblán – szerzett joggyakorlat.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot.
A meghirdetett állás 2011. szeptember 1. napjától tölthetı
be.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 15. napja 13.00 óra.
2. a Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumában 1 gazdasági fellebbviteli tanácselnöki állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent
- a legalább 10 éves polgári-gazdasági ügyszakos bírói gyakorlat,
- az 5 éves vagy annál hosszabb idıtartamú, elsısorban
gazdasági és felszámolási ügyszakban – különösen a Legfelsıbb Bíróságon, ítélıtáblán – szerzett joggyakorlat.
A jelentkezı a pályázatához csatoljon szakmai önéletrajzot.
A meghirdetett állás 2011. szeptember 1. napjától tölthetı
be.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 15. napja 13.00 óra.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Pécsi Ítélıtábla elnökéhez (7601 Pécs, Pf. 62.) kell benyújtani.

A Fıvárosi Bíróság elnöke pályázatot hirdet
1. a Fıvárosi Bíróságon 1 gazdasági ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyben részesülnek azok, akik
gazdasági és polgári ügyszakban szerzett, legalább 3 éves
bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
A pályázatot a Fıvárosi Bíróság elnökhelyetteséhez (1055
Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
2. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B.III. Csoport)
1 büntetı ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
3. a Budai Központi Kerületi Bíróságon (Családjogi
Csoport) 1 polgári ügyszakos csoportvezetı bírói állás
betöltésére.
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Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 10 éves, családjogi bírói gyakorlattal
rendelkeznek.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és pályamő csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 25. napja.
4. a Budai Központi Kerületi Bíróságon 1 büntetı ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
A 3-4. szám alatti pályázatokat a Budai Központi Kerületi
Bíróság elnökéhez (1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) kell
benyújtani.
5. a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon 1 polgári
ügyszakos csoportvezetı bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói és polgári peres, valamint perenkívüli ügyintézésben szerzett gyakorlattal rendelkeznek.
A bírósági vezetıi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat elınyt jelent.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és pályamő csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
A pályázatot a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökéhez (1043 Budapest, Tavasz utca 21.) kell benyújtani.
6. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
1 polgári ügyszakos csoportvezetı bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói, ezen belül polgári
peres, perenkívüli és végrehajtási ügyszakban szerzett gyakorlattal rendelkeznek.
A bírósági vezetıi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat elınyt jelent.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és pályamő csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
A pályázatot a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság elnökéhez (1211 Budapest, Rákóczi F. u. 78-82.) kell
benyújtani.

A Fıvárosi Bíróság elnökhelyettese pályázatot hirdet
1. a Fıvárosi Bíróságon 1 gazdasági ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyben részesülnek azok, akik
polgári vagy gazdasági ügyszakban szerzett, legalább 3 éves
szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
2. a Fıvárosi Bíróságon 1 közigazgatási ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent a pénzügyi, gazdasági
jogi szakterületen (pl. adó, vám, illeték, közbeszerzés, verseny, PSZÁF, hírközlés) szerzett gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
3. a Fıváros Bíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás
betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyben részesülnek azok, akik
legalább 5 éves polgári jogi joggyakorlattal, illetve szerzıdések létezésével, érvényességével, hatálytalanságával, bérleti
jogviszonnyal, vállalkozási szerzıdésekkel, biztosítási jogviszonyból eredı, személyi sérüléssel is kapcsolatos perek,
egyéb biztosítási jogviszonnyal, ajándék visszakövetelésével,
hibás teljesítéssel kapcsolatos perek (kellékszavatosság, jótállás), személyi sérüléssel kapcsolatos kártérítési perek, egyéb
kártérítési perek, orvosi mőhibaperek, közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek, kártalanítási
perek (pl. Eü. tv., Be. alapján), bíróság ellen a Pp. 2. § (3)
bekezdése alapján indított kártérítési perek, valamint öröklési
jogi perekben jártassággal rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
4. a Fıvárosi Bíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás
betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyben részesülnek azok, akik
legalább 5 éves polgári jogi joggyakorlattal, illetve vegyes
kötelmi ügyekben, így biztosítási jogviszonyból eredı jogviták elbírálásában, tulajdonjogi, kártérítési és kártalanítási
perekben, személyiségi jogi perekben, szerzıdések létezésével, érvényességével, hatályba lépésével, vállalkozási szerzıdésekkel, hibás teljesítéssel kapcsolatos perekben, valamint
gazdasági társaság jogviszonyait érintı perekben jártassággal
rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
1-4. szám alatti pályázatokat a Fıvárosi Bíróság elnökhelyetteséhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
5. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 1 csoportvezetı
(elnöki) bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, büntetı ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és pályamő csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. május 20. napja.
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A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
6. a Budai Központi Kerületi Bíróságon (Vagyonjogi
Csoport) 1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
A pályázatot a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) kell benyújtani.
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Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság elnökéhez (3525 Miskolc, Dózsa György út
4.) kell benyújtani.
3. az Encsi Városi Bíróságon 1 büntetı ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 25. napja.
A pályázatot az Encsi Városi Bíróság elnökéhez (3860
Encs, Petıfi u. 75.) kell benyújtani.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
A Fejér Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Polgári-GazdaságiKözigazgatási Kollégiumában 1 civilisztikai ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyben részesülnek azok, akik a
civilisztikai ügyszakban legalább 5 éves bírói gyakorlattal
rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
A pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnökéhez
(6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.

1. a Sárbogárdi Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál a vezetıi gyakorlat elınyt jelent.
A pályázók a pályázati kérelemhez csatoljanak szakmai önéletrajzot és pályamővet, melyben a bíróság vezetésével kapcsolatos terveiket ismertetik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 28. napja.

A Békés Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a Békés Megyei Bíróság Polgári-GazdaságiKözigazgatási Kollégiumában 1 polgári ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál a legalább 5 éves polgári ügyszakos
bírói gyakorlat elınyt jelent.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 15. napja 12.00 óra.
A pályázatot a Békés Megyei Bíróság elnökéhez (5700
Gyula, Béka sgt. 38.) kell benyújtani.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet
1. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon 1 elsıfokú polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az állás betöltésénél elınyt jelent a legalább 5 éves
civilisztikai ügyszakos bírói gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 21. napja 15.30 óra.
2. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az állás betöltésénél elınyt jelent a legalább 5 éves
civilisztikai ügyszakos bírói gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 21. napja 15.30 óra.

2. a Fejér Megyei Bíróságon cégcsoportvezetı bírói
állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akiknek cégbírói gyakorlatuk van.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Fejér Megyei Bíróság elnökéhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kell
benyújtani.

A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet
a Gyıri Városi Bíróságon 2 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2011. február 25. napja.
A pályázatokat a Gyıri Városi Bíróság elnökéhez (9021
Gyır, Szent István út 3.) kell benyújtani.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a Debreceni Városi Bíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2011. február 25. napja 13.30. óra.
A pályázatot a Debreceni Városi Bíróság elnökéhez (4024
Debrecen, Iparkamara u. 1.) kell benyújtani.
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A Heves Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
1. a Heves Megyei Bíróságon 1 polgári ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves polgári ügyszakos bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 29. napja 12.00 óra.
2. a Heves Megyei Bíróságon 1 civilisztikai ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat nyertesének feladata elsısorban megyei bírósági
hatáskörbe tartozó elsıfokú civilisztikai ügyek intézése lesz.
Az állás betöltésénél elınyt jelent a legalább 5 éves
civilisztikai ügyszakos bírói gyakorlat.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja 12.00 óra.
A kinevezés várható idıpontja:
2011. február 28. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Heves Megyei Bíróság
elnökéhez (3300 Eger, Barkóczi u. 1.) kell benyújtani.

A Pest Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a Pest Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiumához tartozó Cégbírósági Csoporthoz 1 megyei (cég)bírósági
bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent az 5 éves tényleges bírói gyakorlat, a gazdasági, ezen belül is a cégbírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 25. napja.
A pályázatot a Pest Megyei Bíróság elnökéhez (1443 Budapest, Pf. 175.) kell benyújtani.
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2. a Dombóvári Városi Bíróságon 1 büntetı ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 20. napja.
A pályázatot a Dombóvári Városi Bíróság elnökéhez (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 33.) kell benyújtani.
Általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévık is pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény (Bjt.) 3. §-ának (1), (2), (6) és (7)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
A Bjt. 1997. évi LXVII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése
értelmében 2001. július 1. napjától bírónak az nevezhetı ki,
aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelıen
vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint nyilatkoznia kell
arról, hogy hozzájárul-e a bőnügyi nyilvántartás teljes körérıl
történı adatszolgáltatáshoz. A pályázónak nyilatkoznia kell
továbbá arról is, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló, módosított 1/1999. (I. 18.)
IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági
vizsgálatnak aláveti magát és vállalja a vizsgálat költségének
megfizetését.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- közjegyzı által hitelesített jogi diplomamásolatot, jogi
szakvizsga bizonyítványt,
- erkölcsi bizonyítványt,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
Bérezés: az 1997. évi LXVII. törvény és a 90/2002. (V. 8.)
OIT határozat szerint.
A bírói állásokra és a bírósági vezetıi állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának idıpontjára kell teljesülniük.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.

A Tolna Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
Bírósági titkári állásra kiírt pályázatok
1. a Szekszárdi Munkaügyi Bíróság elnöki állásának
betöltésére.
Az állásra az a bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói
gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a bírósági vezetıi gyakorlat elınyt
jelent.
A pályázó a pályázatához csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet, amelyben a pályázó az elnöki állással
kapcsolatos elképzeléseit ismerteti.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
A kinevezés várható idıpontja:
2011. december 1. napja.
A pályázatot a Tolna Megyei Bíróság elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.) kell benyújtani.

A Fejér Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a Fejér Megyei Bíróságon 1 bírósági titkári állás betöltésére.
Az álláshelyekre azok kaphatnak kinevezést, akik kinevezett
bírósági titkárok, illetıleg rendelkeznek a bírósági titkári
kinevezés feltételeivel (1997. évi LXVIII. tv. 13. § (1) bekezdés).
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. február 25. napja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. március 15. napja.
A pályázatot a Fejér Megyei Bíróság elnökéhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa György u. 1.) kell benyújtani.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának idıpontjára kell teljesülniük, illetve a késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet
a Komáromi Városi Bíróságon 1 bírósági titkári állás
betöltésére.
Az állásra azok nyerhetnek kinevezést, akik bírósági titkárok, vagy rendelkeznek a titkári kinevezés feltételeivel.
A pályázat feltételeinek a benyújtás határidejéig kell teljesülni, a hiányos, vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. március 31. napja.

2011/1. SZÁM
A bírósági titkár illetményére az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2011. március 15. napja.
A pályázatokat a Tolna Megyei Bíróság elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének idıpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A Veszprém Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnökéhez (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.) kell személyesen
vagy postai úton benyújtani.

A Tolna Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 14. § (1) bekezdés alapján a
Paksi Városi Bíróságon 1, a Bonyhádi Városi Bíróságon
1 bírósági titkári állás betöltésére.
Az álláshelyekre azok pályázhatnak, akik már kinevezett
bírósági titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak
kinevezést, akik az Iasz. 11. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és
tényeket. (A már kinevezett bírósági titkárok esetében nincs
szükség hatósági bizonyítvány beszerzésére).
A hatósági bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás
iránti kérılapon az adattovábbítás címzettjeként a Tolna
Megyei Bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B.
§-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát, és annak költségét megfizeti.
Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Tolna Megyei Bíróság megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidı utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
1. önéletrajzot,
2. közjegyzı által hitelesített jogi diploma másolatát,
3. közjegyzı által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
4. igazolást a hatósági bizonyítvány igénylésérıl,
5. 2 db fényképet,
6. érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdés szerint),
7. nyilatkozatot
- az Iasz. 13. §-ának (1) bekezdése alapján az 1/1999.
(I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében
foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásáról, illetve a 10. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint a
vizsgálat költségének megfizetésérıl;
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban Iasz.) 14. §-ának
(1) bekezdése alapján a Veszprémi Városi Bíróságon 3
bírósági titkári állás betöltésére.
Az álláshelyekre azok pályázhatnak, akik már kinevezett
bírósági titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak
kinevezést, akik az Iasz. 11. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és
tényeket. (A már kinevezett bírósági titkárok esetében nincs
szükség hatósági bizonyítvány beszerzésére).
A hatósági bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás
iránti kérılapon az adattovábbítás címzettjeként a Veszprém
Megyei Bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B.
§-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát, és annak költségét megfizeti.
Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Veszprém Megyei
Bíróság megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidı utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
1. önéletrajzot,
2. közjegyzı által hitelesített jogi diploma másolatát,
3. közjegyzı által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
4. igazolást a hatósági bizonyítvány igénylésérıl,
5. 2 db fényképet,
6. érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdés szerint),
7. nyilatkozatot
- az Iasz. 13. §-ának (1) bekezdése alapján az 1/1999.
(I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében
foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásáról, illetve a 10. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint a
vizsgálat költségének megfizetésérıl;
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.
Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény szerint.
A megyei bíróság elnöke a pályázókat meghallgatja.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2011. március 4. napja.
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Az állások betöltése a lehetı legrövidebb idın belül megtörténik.
A pályázatokat a Veszprém Megyei Bíróság elnökéhez
(8200 Veszprém, Vár u. 19.) kell benyújtani.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének idıpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

a Gödöllıi Városi Bíróságon
a Dunakeszi Városi Bíróságon
a Nagykátai Városi Bíróságon

2,
1,
1,

a Somogy Megyei Bíróság elnöke
a Kaposvári Városi Bíróságon
a Fonyódi Városi Bíróságon

1,
1,

Bírósági fogalmazói állásra kiírt pályázatok

a Tolna Megyei Bíróság elnöke
A Fıvárosi Ítélıtábla elnöke
a Szekszárdi Városi Bíróságon
a Fıvárosi Ítélıtáblán

1,

2,

a Vas Megyei Bíróság elnöke
a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke
a Szombathelyi Városi Bíróságon
a Kecskeméti Városi Bíróságon

2,

2,

a Zala Megyei Bíróság elnöke
a Békés Megyei Bíróság elnöke
a Szeghalmi Városi Bíróságon
az Orosházi Városi Bíróságon
a Battonyai Városi Bíróságon

1,
2,
1,

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elnöke
a Miskolci Városi Bíróságon
az Ózdi Városi Bíróságon
a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróságon
a Szerencsi Városi Bíróságon
a Szikszói Városi Bíróságon

6,
1,
1,
1,
1,

a Csongrád Megyei Bíróság elnöke
a Szegedi Városi Bíróságon

2,

a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság elnöke
a Gyıri Városi Bíróságon
a Mosonmagyaróvári Városi Bíróságon

4,
1,

a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnöke
a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon

2,

a Heves Megyei Bíróság elnöke
az Egri Városi Bíróságon
a Gyöngyösi Városi Bíróságon

2,
1,

a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnöke
a Tatabányai Városi Bíróságon

2,

a Nógrád Megyei Bíróság elnöke
a Nógrád Megyei Bíróságon
a Salgótarjáni Városi Bíróságon

1,
1,

a Pest Megyei Bíróság elnöke
a Budaörsi Városi Bíróságon
a Dabasi Városi Bíróságon

a Zalaegerszegi Városi Bíróságon
a Nagykanizsai Városi Bíróságon
a Lenti Városi Bíróságon

1,
1,
1

bírósági fogalmazói állás betöltésére pályázatot hirdet.
Az állásokra azok a választójoggal rendelkezı, magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal
igazolják azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.)
11. §-a (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény
velük szemben nem áll fenn.
A hatósági bizonyítvány igénylésekor az adattovábbítási
kérılapon az adattovábbítás címzettjeként az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalát kell megjelölni, amely
szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt
törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésérıl szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseibıl és – a www.birosag.hu weboldalon, az OIT döntései
között megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló, módosított 2007.
évi 5. számú OIT szabályzatból tájékozódhatnak.
A jelentkezık a pályázathoz csatolják
- a jogi diploma közjegyzı által hitelesített másolatát,
- kitöltött jelentkezési lapot (a nyomtatvány a Legfelsıbb
Bíróságon, az ítélıtáblákon, a megyei (fıvárosi) bíróságokon
és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Magyar Bíróképzı Akadémiáján beszerezhetı, valamint a
www.birosag.hu honlapról letölthetı).
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az
egyéb juttatásokra az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
egyéb juttatásokról szóló 2005. évi 2. számú szabályzatának
rendelkezései az irányadók.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendı és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

A pályázatok (és a pályázat részeként a hatósági bizonyítvány) beérkezésének határideje:
1,
1,

2011. március 31. napjának 16.00 órája.
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A pályázatok elbírálásának határideje:
2011. június 30. napja.
Az állások betöltésének idıpontja:
2011. szeptember 1. napja.
A pályázatokat egy példányban az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Bírósági Igazgatási Fıosztálya Humánpolitikai Osztályához (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell
személyesen, vagy postai úton benyújtani.
Osztályvezetıi állásra kiírt pályázat

2011/1. SZÁM
2011. február 2-4.
Háromnapos képzés büntetı ügyszakos bíráknak a Btk. új,
illetve módosított rendelkezéseinek értelmezésérıl és gyakorlati alkalmazásáról, különös tekintettel a megváltozott szankció rendszerre
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. február 7-11.
Egyhetes komplex (anyagi és eljárásjogi) tanfolyam a határozott idıre kinevezett, civilisztikai ügyszakban tárgyaló bírák
számára, 1. rész (elıadások és csoportos mőhelymunka)
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia

Vas Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a Vas Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala osztályvezetıi állásának betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak
- akik megfelelnek az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. §-ának (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek;
- az Iasz. 11/A. §-a alapján hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-ának (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.
(A hatósági bizonyítvány igénylésekor az adattovábbítás iránti
kérılapon az adattovábbítás címzettjeként a Vas Megyei
Bíróságot kell megjelölni, amely szerint az Iasz. 37/B. §-ának
(3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére;
- akik rendelkeznek az állás betöltésére az 5/2001. (III. 13.)
IM rendeletben foglaltak szerinti iskolai végzettséggel,
valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló, többször módosított 1997. évi LXVIII. törvény 31.
§-a alapján az adott szakterületen szerzett legalább 3 éves
szakmai gyakorlattal.
Bírósági gazdasági hivatalnál eltöltött szakmai gyakorlat
elınyt jelent.
Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 15. napja.
A pályázatot a Vas Megyei Bíróság elnökéhez (9700
Szombathely, Szily J. u. 7.) kell benyújtani pályázati kérelem,
szakmai önéletrajz, az állás betöltéséhez szükséges iskolai
végzettséget igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatával.
PROGRAMOK
2011. február 1.
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ülése
Helyszín: OIT Hivatala
2011. február 1-2.
Kétszer kétnapos interaktív képzéssorozat bírák számára
„Szerzıi jog és jogsértések a XXI. században, információs
társadalom, informatikai és jogi kihívások az igazságszolgáltatásban” címmel
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia

2011. február 8.
E-learning képzés „Határozatszerkesztés a büntetıeljárásban” címmel (távoktatás bíráknak és bírósági titkároknak
legalább 3 konzultációs nappal, maximum 20 fıs csoportban)
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. február 14-18.
Egyhetes komplex (anyagi és eljárásjogi) tanfolyam a határozott idıre kinevezett, büntetı ügyszakban tárgyaló bírák
számra, 1. rész (elıadások és csoportos mőhelymunka)
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. február 21.
Egynapos képzés a bírósági titkárok önálló hatáskörébe
utalt feladatairól polgári ügyszakban – csıd- és felszámolási
eljárás
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. február 22.
Egynapos gyakorlati képzés az információszolgáltatások
közvetítıi (helyi bírósági tisztviselık) számára, a bírósági
könyvtári információs rendszer és szolgáltatás közvetítésérıl
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. február 23-25.
Háromnapos tanácskozás civilisztikai kollégiumvezetık részére
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. február 23-25.
Kétszer háromnapos, egymásra épülı, aktív kommunikációra felkészítı képzéssorozat angol nyelven az aktuális közösségi és nemzeti joggal kapcsolatos témákban
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. február 28. – március 1.
Kétnapos képzés családjogi pereket tárgyaló bíráknak
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK
Az on-line szakirodalmi ajánló elérhetısége:
http://mba.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_tdk_2
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ÚJ JOGSZABÁLYOK, JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidı-számítással összefüggésben történı módosításáról

2010. évi CXXXV. törvény
Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról

352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi
kompenzációjáról

2010. évi CXLVII. törvény
Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggı törvények
módosításáról

372/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
A felszámolók névjegyzékérıl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.)
Korm. rendelet módosításáról

2010. évi CXLVIII. törvény
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges
törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLII. törvény
Egyes törvényeknek a naptári napban való határidıszámítással összefüggésben történı módosításáról
2010. évi CLIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról
2010. évi CLIX. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLXI. törvény
Egyes büntetı tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLXIII. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény módosításáról
2010. évi CLXIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl
2010. évi CLXXVII. törvény
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról

20/2010. (XII. 20.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékérıl
3/2011. (I. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékérıl
17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való
határidı-számítással összefüggésben történı módosításáról
19/2010. (XII. 21.) KIM rendelet
A jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendelet módosításáról
28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
A közjegyzıi eljárásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
31/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet
módosításáról
1/2011. (I. 14.) KIM rendelet
Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól
szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosításáról
7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrıl

2010. évi CLXXIX. törvény
Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról

JOGEGYSÉGI DÖNTÉS
KÖZZÉTÉTELE

2010. évi CLXXXIII. törvény
Egyes törvényeknek a bíróságok hatékony mőködését és a
bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról

A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága
jogegységi határozata

2010. évi CLXXXIV. törvény
A bíróságok elnevezésérıl, székhelyérıl és illetékességi területének meghatározásáról
283/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII.
1.) Korm. rendelet és a bírósági ügyintézık által ellátható
egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

4/2010. PJE. szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bíróságának Polgári
Jogegységi Tanácsa a Legfıbb Ügyész által indítványozott
jogegységi eljárásban meghozta a következı
jogegységi határozatot:
A közhasznú társadalmi szervezet legfıbb szerve nem minısül vezetı szervnek. Ebbıl következıen a legfıbb szerv
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tagjaira nem vonatkozik a vezetı szerv elnöke vagy tagja és a
felügyelı szerv elnöke vagy tagja között fennálló tisztségbeli
összeférhetetlenség szabálya.
A vezetı szerv elnöke és tagja valamint a felügyelı szerv
elnöke és tagja csak a társadalmi szervezet tagja lehet.
A társadalmi szervezet könyvvizsgálója olyan személy is
lehet, aki nem tagja a társadalmi szervezetnek.

Az Etv. nem használja ugyan a „vezetı szerv” fogalmát, a
társadalmi szervezet szervezeti rendjérıl rendelkezı 11. és
12. §-ok rendelkezései alapján azonban egyértelmő, hogy a
legfelsıbb szerv valamint az ügyintézı és képviseleti szervek
a társadalmi szervezetnek egymástól különbözı szervei. (E
rendelkezésekbıl megállapíthatóan ugyanis a legfelsıbb szerv
választja az ügyintézı és képviseleti szerveket; továbbá a
legfelsıbb szerv hatáskörébe tartozik az ügyintézı szerv
beszámolójának az elfogadása).

I n d o k o l á s:
I.
A legfıbb ügyész az 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 29. §
(1) bekezdésének a) pontja és 31. §-ának (2) bekezdése alapján – figyelemmel az 1972. évi V. törvény 5. § (2) bekezdés g)
pontjában foglaltakra – jogegységi eljárást indítványozott
abban a kérdésben, hogy lehet-e a közhasznú társadalmi
szervezet felügyelı szervének elnöke, tagja vagy könyvvizsgálója a társadalmi szervezet – tagok összessége által alkotott –
legfıbb szervének a tagja.
Az indítványra az adott okot, hogy ebben a kérdésben nem
egységes a bírói gyakorlat: a Debreceni Ítélıtábla
(Pkf.II.20.484/2007.)
és
a
Szegedi
Ítélıtábla
(Pkf.III.20.006/2009.) egységes álláspontjától eltér a Gyıri
Ítélıtábla
több
ügyben
(Pkf.III.25.344/2009.,
Pkf.III.25.375/2009., Pkf.III.25.372/2009.) kifejtett jogértelmezése.
A legfıbb ügyész az indítványában az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) vonatkozó rendelkezéseinek az egybevetése alapján kifejtette, hogy a közhasznú társadalmi szervezet vezetı szervének csak az ügyintézı és képviseleti szerv minısül, a legfıbb szerv nem. Ebbıl
következıen a Kszt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában megfogalmazott összeférhetetlenségi szabály a közgyőlés elnökére
és tagjaira nem, hanem kizárólag csak az ügyintézı és képviseleti szerv elnökére illetve tagjaira vonatkozik.
II.
Az Etv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezet legfelsıbb szerve a tagok összessége vagy a tagok által
– az alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül
vagy közvetett úton választott testület. A Kszt. – az. Etv.-tıl
eltérı szóhasználattal – a társadalmi szervezet alapszabály
szerinti „legfıbb szervérıl” beszél [Kszt. 26. § f)]. A Kszt. 7.
§-ának (1) bekezdése értelmében a több tagból (személybıl)
álló legfıbb szerv, valamint a legfıbb szervnek nem minısülı ügyintézı és képviseleti szerv (a továbbiakban együtt:
vezetı szerv) ülései nyilvánosak. E jogszabályhely alapján
kérdés, hogy a közhasznú társadalmi szervezetek esetében a
legfıbb szerv vezetı szervnek minısül-e, avagy a vezetı
szerv fogalma alatt csak a legfıbb szervnek nem minısülı
ügyintézı és képviseleti szerv értendı. E kérdés mikénti
megválaszolásától függ ugyanis az, hogy a Kszt. 8. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabály –
amely szerint nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja
illetve könyvvizsgálója az a személy aki a vezetı szerv elnöke
vagy tagja – vonatkozik-e a legfıbb szerv tagjaira is.

A Kszt. 7. § (1) bekezdés rendelkezésébıl sem vonható le
olyan következtetés, hogy a jogalkotó azonosítani akarta
volna a legfıbb szervet és a vezetı szervet. A Kszt. rendelkezéseibıl (7. §, 8. §, 10. §, 11. §-ok) az következik, hogy a
jogalkotó a közhasznú társadalmi szervezet esetében három
egymástól elkülönülı szervet kívánt meghatározni: a legfıbb
szervet, a vezetı szervet (legfıbb szervnek nem minısülı
ügyintézı és képviseleti szerv) és a felügyelı szervet (vezetı
szervtıl elkülönült felügyelı szerv). A Kszt. értelmezı rendelkezéseinél is ez az elkülönülés észlelhetı: a 26. § f) pontja
határozza meg a legfıbb szerv fogalmát, míg a társadalmi
szervezet ügyintézı és képviseleti illetve felügyelı szervének
elnökét és tagjait a 26. § m) pontja minısíti vezetı tisztségviselınek.
Mivel a kifejtettek szerint a közhasznú társadalmi szervezet
legfıbb szerve nem minısül vezetı szervnek, a Kszt. 8. § (2)
bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabály
sem vonatkoztatható a legfıbb szerv tagjaira. Ebbıl következıen a legfıbb ügyész által a jogegységi indítványban megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy a közhasznú társadalmi szervezet felügyelı szervének elnöke, tagja lehet a társadalmi szervezet legfıbb szervének a tagja. Sıt, nemcsak,
hogy összeférhetetlenség nem áll fenn a legfıbb szervi és a
felügyelı szervi tagság között, hanem az Etv. rendelkezéseibıl az is megállapítható, hogy a felügyelı szerv elnöke és
tagja, valamint a vezetı szerv elnöke és tagja csak a társadalmi szervezet tagja lehet. Az Etv. 9. § b) pontja szerint a társadalmi szervezet tagja választhat és választható a társadalmi
szervezet szerveibe. A 3. § (4) bekezdése szerint pedig a
társadalmi szervezet tagjai választják az ügyintézı és képviseleti szerveket. Az Etv. 2. § (1) bekezdésébıl is az következik,
hogy a társadalmi szervezetet csak az azt létrehozó tagok
mőködtethetik. Mindezen rendelkezések alapján a Legfelsıbb
Bíróság már több döntésében (Kny.VI.37.352/2001.,
Kny.III.37.387/2001.) is kifejtette, hogy a társadalmi szervezet ügyintézı és képviseleti szerve, valamint felügyeleti szerve
csak a tagok által a tagok közül megválasztott személyekbıl
állhat.
III.
Az Etv. egyáltalán nem rendelkezik a társadalmi szervezet
könyvvizsgálójáról, a Kszt. pedig csak a 8. § (2) bekezdésében
a vezetı szervi tagsággal való összeférhetetlenség szempontjából említi a könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló tehát nem
része a társadalmi szervezet szervezeti rendéjének, nem minısül vezetı tisztségviselınek. Így értelemszerően nincs
olyan törvényi elıírás sem, hogy csak a társadalmi szervezet
tagja lehetne könyvvizsgáló. A speciális szaktudást igénylı
feladatot ellátó könyvvizsgáló tipikusan nem tagja a társadalmi szervezetnek. Ugyanakkor az elıbbiekben kifejtettek
értelmében a könyvvizsgáló tekintetében fennálló összeférhe-
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tetlenség sem vonatkozik a legfıbb szervre, nem kizárt tehát,
hogy a közhasznú társadalmi szervezet tagja – ha egyébként
megfelel a könyvvizsgáló személyére vonatkozó jogszabályi
követelményeknek – egyben a szervezet könyvvizsgálója
legyen.
IV.
A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács a Bsz. 27. §a, 29. § (1) bekezdés a) pontja és 32. § (4) bekezdése értelmében a rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
Budapest, 2010. december 8.
Dr. Wellmann György s.k.
a tanács elnöke
Dr. Bodor Mária s.k.
elıadó bíró

Dr. Török Judit s.k.
bíró

Dr. Pethıné dr. Kovács Ágnes s.k.
bíró

Tamáné dr. Nagy Erzsébet s.k.
bíró

Közzétéve a Magyar Közlöny 2011. évi 5. számában.
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