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AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI
TANÁCS DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
165/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a Bíróságok fejezet intézményei gazdálkodásának 2012.
I. félévi fejezeti szintű ellenőrzési tervéről
1. Az OIT az előterjesztést, s annak 5. számú mellékletében részletezett, a Bíróságok fejezet intézményei gazdálkodásának 2012. I. félévi fejezeti szintű ellenőrzési tervét jóváhagyja, és felhatalmazza a Pénzügyi Ellenőrzési Önálló Főosztályt a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § c) és d)
pontja szerinti rendszerellenőrzés lefolytatására a BácsKiskun Megyei Bíróságon.
2. Az OIT elfogadja az előterjesztés 6. számú melléklete
szerinti képzési tervet, egyben felkéri a Pénzügyi Ellenőrzési
Önálló Főosztályt, hogy a fejezet felügyelete alá tartozó
intézmények belső ellenőrei fejezeti szintű továbbképzését
koordinálja, nyújtson szakmai segítséget a belső ellenőrzési
tevékenysége ellenőrzéséhez.

Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

2011/12. SZÁM
166/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a Bíróságok fejezetbe tartozó intézmények 2012. évi
kiemelt költségvetési előirányzatairól
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
1. jóváhagyja az intézmények 2012. évi költségvetésének az
1. számú mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatait,
2. jóváhagyja a 2. számú melléklet 10. oszlopában (összesen) meghatározott előirányzatot,
3. egyetért a mozgó bírói pótlék és a bírói címpótlék előirányzatainak OIT Hivatalánál történő tervezésével,
4. zárolja a 3. számú mellékletben lévő, összesen 1.700,0
millió Ft személyi juttatási előirányzatot,
5. biztosítja az engedélyezett létszámra a bruttó 200.000
Ft/fő/év cafetéria keretet,
6. felkéri a költségvetési szervek vezetőit, hogy a rendszeres személyi juttatás megtakarítást elsősorban a nem rendszeres, a külső személyi juttatás és a dologi kiadásoknál
jelentkező forráshiányra használják fel,
7. az OIT Hivatala költségvetésében 5,0 millió forintot
biztosít az igazságszolgáltatási érdeket szolgáló tevékenységet ellátó érdekképviseleti szervek és egyesületek központi
pénzügyi támogatására, 5,0 millió forintot a honvédelmi
igazgatás kiadásaira és 2,7 millió forintot a nemzetközi tagdíjakra,
8. a Legfelsőbb Bíróság költségvetésében 1,5 millió forintot biztosít a nemzetközi tagdíjakra,
9. az OIT Hivatala költségvetésében elkülönített keretet
képez a dologi kiadásokon, 200,0 millió forintot a tárgyalások nyilvánossá tételének fedezetére és 151,6 millió forintot
az előre nem látható rendkívüli kiadásokra,
10. jóváhagy 90,0 millió forintot a 2012. évi lakáscélú támogatásra.
1. számú melléklet a 166/2011. (XII. 6.) OIT határozathoz
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2. számú melléklet a 166/2011. (XII. 6.) OIT határozathoz

3. számú melléklet a 166/2011. (XII. 6.) OIT határozathoz

Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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1. §

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI
TANÁCS ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
Az OIT elnökének
4/2011. (XI. 30.) számú
határozata
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában
rendszeresített egy tisztviselői álláshely Fővárosi
Ítélőtáblára történő átcsoportosításáról, valamint az
állás betöltéshez szükséges illetményfedezet
biztosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997.
évi LXVI. törvény 46. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján
2011. december 1-jei hatállyal az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalából a Fővárosi Ítélőtáblára egy III. fizetési osztály 5. fizetési fokozatú tisztviselői álláshelyet átcsoportosítok.
2. Az álláshely-átcsoportosítás eredményeként 2011. december 1. napjától az OIT Hivatalának engedélyezett létszáma 170 főre csökken, a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
igazságügyi alkalmazotti álláshelyeinek száma pedig egy fővel
100-ra nő.
3. A Fővárosi Ítélőtáblára átcsoportosított tisztviselői álláshely költségvonzata a Fővárosi Ítélőtábla 2012. évi költségvetésében kerül tervezésre.

Az SZMSZ 1. számú függelékében a Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége című rész harmadik
bekezdésének szövege a következők szerint módosul:
„A Magyar Bíróképző Akadémia épületében elhelyezett
Bírósági Képzés Főosztálya a központi oktatási tevékenység
keretében ellátja a bírák, bírósági vezetők, bírósági titkárok,
fogalmazók és a bírák munkáját segítő igazságügyi alkalmazottak szakmai képzését és továbbképzését, valamint biztosítja a bírák és a bíróságokon dolgozó igazságügyi alkalmazottak pihentető rehabilitációjának lehetőségét.”
2. §
Az SZMSZ 3. számú függeléke helyébe az alábbi függelék
lép:
OIT ELNÖKE

OIT

Hivatalvezető

PEÖF

belső ellenőr

informatikai
ellenőr

Hivatalvezető-helyettes

Hivatalvezetői Titkárság

Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
Az OIT elnökének
5/2011. (XII. 13.) számú
határozata
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
Szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról
1. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Szervezeti és működési szabályzatának – mellékletben szereplő –
módosítását a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvény 46. § (1) bekezdés p) pontja alapján
jóváhagyom.
2. Felkérem a Hivatal vezetőjét, hogy 15 napon belül intézkedjen a szervezeti módosítások végrehajtásáról és a
módosított Szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseinek a Hivatal munkatársaival való megismertetéséről.
3. A módosított Szervezeti és működési szabályzat 2011.
december 15. napján lép hatályba.

Europai
Uniós
Fejlesztések
Osztálya

Közbeszerzések és
Szerződéses
Kapcsolatok
Osztálya

Jogszabályvéleményezési Osztály

Jogi
Képviseleti
Osztály

Hivatali
Személyügyi
Osztály

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

Koordinációs és Szervezési Főosztály

Szervezési
Osztály

Sajtó és
Kommunikációs
Osztály

Bírósági Főosztály

Bírósági
Igazgatási
Osztály

Statisztikai
Adatgyűjtő
és Elemző
Osztály

Bírósági
Humánpolitikai Osztály

Műszaki
Osztály

Költségvetési Fejezeti Főosztály

Pénzügyi Főosztály
Karbantartási és
Gépjárműirányítási
Osztály

Bírósági Képzés (Magyar Bíróképző Akadémia)
Főosztálya

Melléklet
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a
következők szerint módosul.

Tájékoztatá-si
és Dokumentációs Osztály

Üzemeltetési
Osztály

Informatikai Főosztály

Koordinációs és
Fejlesztési
Osztály

Üzemeltetési
Osztály
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3. §

„Bírósági Képzés Főosztálya (Magyar Bíróképző Akadémia)

Az SZMSZ 4. számú függeléke a Hivatali Személyügyi
Osztályt követően a következőkkel egészül ki:

A főosztály szervezeti egységei: Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály, Üzemeltetési Osztály.

„A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya:
a) szervezi és koordinálja a bíróságok, az OIT és a Hivatal nemzetközi kapcsolatait,
b) közreműködik a nemzetközi forrásból támogatott projektek bírósági végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában, koordinálásában,
c) kezdeményező, előkészítő és koordinációs tevékenységgel részt vesz az oktatáshoz kapcsolódó nemzetközi
feladatok, kapcsolatrendszerek szervezésében, fejlesztésében,
d) közreműködik a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
képzését elősegítő nemzetközi pályázatok, ösztöndíjak előkészítésében, részt vesz azok végrehajtásában,
e) megszervezi az OIT elnökének és tagjainak hivatalos
külföldi útjait és a külföldi vendégek programjait,
f) előkészíti a Hivatal vezetőinek és munkatársainak hivatalos külföldi utazását,
g) összegyűjti, rendszerezi, és további hasznosításra feldolgozza az utazások és a fogadások tapasztalatait, és azokat
háttéranyagként rendelkezésre bocsátja,
h) segíti a Hivatal kapcsolatépítését a külországi partnerekkel, továbbá a Budapestre akkreditált diplomáciai képviseletekkel és nemzetközi szervezetekkel,
i) közreműködik a nemzetközi rendezvények, konferenciák megszervezésében és lebonyolításában, ellátja a Hivatal
protokoll feladatait,
j) részt vesz a bíróságok munkájához szükséges külföldi
dokumentációk, írásos információk beszerzésében,
k) figyelemmel kíséri a szervezett külföldi kiutazásokról
készült úti jelentések elkészítését, feldolgozását, és azoknak a
Hivatal szakmai főosztályai és a bíróságok általi hasznosítását,
l) előkészíti a tevékenységi körébe tartozó ülésanyagok és
hivatalvezetői intézkedések tervezetét,
m) elkészíti a Jogszabály-véleményezési Osztály részére a
jogszabály-tervezetekre irányuló észrevételeket,
n) rendszeresen kapcsolatot tart a partnerországok bírósági szervezetének megfelelő szintű hivatali egységeivel,
o) közreműködik az OIT elnökének a bíróságok általános
helyzetéről és az OIT, valamint a bíróságok igazgatási tevékenységéről szóló éves tájékoztatója, továbbá a hivatalvezető
éves beszámolója előkészítésében,
p) figyelemmel kíséri az Európai Unió jogalkotási tevékenységét,
q) koordinálja a Hivatal és a bíróságok szakértőinek részvételét az Európai Uniós munkabizottságok munkájában,
r) a szerződések előkészítése során együttműködik a Hivatalvezetői Titkárság érintett osztályaival,
s) a költségvetési tervezés érdekében tárgyévenként február 28-ai határidővel előkészíti a Hivatal külföldi kiutazási
és vendégfogadási tervét.”

A Bírósági Képzés Főosztálya:
Szervezi és lebonyolítja a bírák, bírósági vezetők, titkárok,
igazságügyi alkalmazottak komplex képzését és továbbképzését. Hatékony és modern oktatási módszerek segítségével
gondoskodik a speciális szakmai, igazgatási, pszichológiai,
kommunikációs, retorikai és idegen nyelvi készségek fejlesztéséről. Kapcsolatot tart és együttműködik az egyetemek jogi
karaival, a jogászképzést, továbbképzést végző hazai szervezetekkel, továbbá a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának
szervezésében és koordinálásával a nemzetközi jogász-, és
bíróképző intézményekkel. A szerződések előkészítése során
együttműködik a Hivatalvezetői Titkárság érintett osztályaival.
Feladatai:
a) kidolgozza és előkészíti a bírósági vezetők, a bírák és
az igazságügyi alkalmazottak központi oktatásának, továbbképzésének és önképzésének feladatait, módszereit,
b) előkészíti a központi képzési tervet, és intézkedik annak végrehajtásáról,
c) együttműködik a bírósági elnökökkel a bírósági fogalmazók tervszerű oktatása, beszámoltatása és jogi szakvizsgára felkészítése során,
d) megszervezi és lebonyolítja a fogalmazók felvételi versenyvizsgáját,
e) kidolgozza és ellátja a bírósági titkárok központi képzésének feladatait,
f) részt vesz az igazságügyi alkalmazottak képzésében,
g) közreműködik a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
képzését elősegítő pályázatok, ösztöndíjak előkészítésében,
részt vesz azok végrehajtásában,
h) részt vesz a bíróképzésért felelős nemzetközi szervezetek munkájával kapcsolatos feladatok megoldásában,
i) közreműködik az oktatási segédanyagok összeállításában,
j) előkészíti a tevékenységi körébe tartozó ülésanyagok és
hivatalvezetői intézkedések tervezetét,
k) közreműködik az OIT elnökének a bíróságok általános
helyzetéről és az OIT, valamint a bíróságok igazgatási tevékenységéről szóló éves tájékoztatója, továbbá a hivatalvezető
éves beszámolója előkészítésében,
l) közreműködik a hazai és a Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya által koordinált nemzetközi oktatási rendezvények, konferenciák érdemi előkészítésében,
m) elkészíti a Jogszabály-véleményezési Osztály részére a
tevékenységét érintő jogszabály-tervezetekre vonatkozó
észrevételeket,
n) folyamatos kapcsolatot tart az Európai Uniós Fejlesztések Osztályával, továbbá a nemzetközi képzési és fejlesztési feladatokat illetően a kezdeményező, szervező, koordináló
tevékenységet ellátó Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályával.

4. §

A Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály:
a) működteti a bíróságok központi könyvtárát,
b) jogi szakirodalmi dokumentációs adatbázist épít,
c) hazai és nemzetközi szakirodalmi információs szolgáltatást nyújt a bíróságok részére,

Az SZMSZ 4. számú függelékében a Bírósági Képzés
(Magyar Bíróképző Akadémia) és Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya című rész a következők szerint módosul:
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d) együttműködik a bírósági elnökökkel a bírósági könyvtári rendszer létrehozásában és működtetésében,
e) koordinálja a bírósági könyvtárak együttműködését,
f) összeállítja a képzési feladatokhoz szükséges felkészülési és oktatási segédanyagokat,
g) közreműködik a központi képzési terv összeállításában,
h) kidolgozza és ellátja a bírósági könyvtárosok továbbképzési feladatait,
i) részt vesz a távoktatási programok kidolgozásában és
végrehajtásában,
j) részt vesz a Hivatal honlapjának szerkesztésében, gondoskodik adatok, közlemények összeállításáról,
k) működteti a Hivatal digitális nyomdáját.
Az Üzemeltetési Osztály:
a) ellátja az MBA éttermi részlegének vezetésével és az
éttermi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat,
b) végzi az MBA szállodai részlegének vezetésével összefüggő feladatokat, irányítja a recepció tevékenységét,
c) a vállalkozási szerződések keretében ellátott feladatok
során együttműködik a vállalkozókkal, figyelemmel kíséri
tevékenységüket, s a tapasztalatokról félévente tájékoztatót
készít az MBA vezetője részére,
d) a Hivatal funkcionális főosztályaival együttműködve:
- elvégzi az MBA működéséhez szükséges pénzügyi tervezést, intézi az MBA működésével kapcsolatos pénzügyi
teendőket,
- biztosítja az informatikai és telekommunikációs eszközök
működését,
- ellátja az intézmény működtetéséhez szükséges műszaki
és technikai teendőket.”
5. §
Az SZMSZ 7. számú függelékében a Munkaidőkeret című
rész második bekezdésének szövege a következők szerint
módosul:
„A munkaidő a munkanapokra – munkaidőkeret alkalmazása esetén – egyenlőtlenül is beosztható. Ilyen esetben a
napi munkaidő 4 óránál rövidebb nem lehet. Ez esetben
figyelemmel kell lenni az Mt. 120. § (3) bekezdésében foglalt
korlátokra. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját,
az Üzemeltetési Osztály vezetője által készített – az Bírósági
Képzés Főosztálya vezetője által jóváhagyott – munkaidő
beosztást az Üzemeltetési Osztály nyilvántartja és legalább
hét nappal korábban, legalább egy hétre vonatkozóan írásban közli a munkavállalóval. A munkavállaló a munkaidő
beosztás tudomásulvételét aláírásával igazolja. Az Üzemeltetési Osztály a nyilvántartást – egyeztetve a rendkívüli munkavégzésről készült kimutatással – a távolléti jelentéssel
egyidejűleg havonta a Pénzügyi Főosztály részére megküldi.”
6. §
Az SZMSZ 4. számú függelékében:
- a Koordinációs és Szervezési Főosztály Szervezési Osztályának feladatairól szóló m) pontban,
- a Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző
Osztályának feladatairól szóló e) pontban,
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- az Informatikai Főosztály Koordinációs és Fejlesztési
Osztályának feladatairól szóló c) pontban
az „MBA” szövegrész helyébe a „Bírósági Képzés Főosztálya” szövegrész lép.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
A Magyar Köztársaság elnöke
dr. Barsi-Fodor Bea Évát, a Fővárosi Bíróság titkárát,
dr. Demeter Kinga Máriát, a Bicskei Városi Bíróság titkárát,
dr. Gál Péter ügyvédet,
dr. Hóbor Gabriellát, a Budai Központi Kerületi Bíróság titkárát,
dr. Pocsai Tamást, a Miskolci Városi Bíróság titkárát,
dr. Sinka Ildikó Juditot, a Fővárosi Bíróság bíráját,
dr. Suhajda-Molnár Krisztinát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság titkárát,
dr. Szabolcs Mónikát, a Baranya Megyei Bíróság titkárát,
dr. Utassyné dr. Holtzer Éva Krisztinát, az Egri Városi Bíróság
titkárát és
dr. Vég Tímea Zsófiát, a Budapesti VI. és VII. Kerületi
Ügyészség ügyészét a 2012. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig,
dr. Jakobesku Petra Annát, a Budaörsi Városi Bíróság bíráját
a 2012. január 15. napjától 2015. január 14. napjáig,
dr. Brunner Tamás ügyvédet a 2012. március 1. napjától
2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Artner Éva Zsófiát, a Szombathelyi Városi Bíróság bíráját,
dr. Benyó Györgyöt, a Tapolcai Városi Bíróság bíráját,
dr. Csiki Bencét, a Debreceni Városi Bíróság bíráját,
dr. Csorba Cecília Annát, a Debreceni Városi Bíróság bíráját,
Dancsné dr. Simon Máriát, a Fővárosi Bíróság bíráját,
dr. Donáth Évát, a Mosonmagyaróvári Városi Bíróság bíráját,
dr. Éles Krisztián Józsefet, a Nyíregyházi Városi Bíróság bíráját,
dr. Hegyi Áront, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Horváth Katalint, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Kész Líviát, a Siklósi Városi Bíróság bíráját,
dr. Kovács Krisztiánt, a Karcagi Városi Bíróság bíráját,
dr. Kupai Emőkét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Szücs Katalint, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Tolna Andrást, a Szolnoki Városi Bíróság bíráját és
dr. Vida Adriennét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2012. január 1. napjától,
dr. Kemény Kornéliát, a Gödöllői Városi Bíróság bíráját,
dr. Sándor-Szőke Zsuzsannát, a Gödöllői Városi Bíróság bíráját és
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dr. Tauber Annamáriát, a Budaörsi Városi Bíróság bíráját
2012. január 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá
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dr. Pusztai-Sznyida Barbarát, a Békés Megyei Bíróság bíráját
2011. december 10. napjától a közigazgatási perekben eljáró
bíróvá kijelöli.

k i n e v e z t e,
dr. Kovács Sándor István hadbíró dandártábornokot, a Fővárosi Bíróság tanácselnökét és
dr. Varga Béla hadbíró dandártábornokot, a Fővárosi Bíróság bíráját 2011. december 15-ei hatállyal – lemondásukra
tekintettel – katonai bírói tisztségükből,
dr. Fülöp Zsoltot, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
tanácselnökét 2011. december 31-ei hatállyal – lemondására
tekintettel –,
Kerékgyártóné dr. Boros Szilviát, a Fővárosi Bíróság tanácselnökét 2012. június 28-ai hatállyal,
dr. Balogh Margitot, a Fővárosi Bíróság bíráját és
dr. Gábor Lászlónét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját, címzetes megyei bírósági bírót 2012. június 29-ei hatálylyal – nyugállományba helyezés iránti kérelmükre tekintettel – bírói tisztségükből
f e l m e n t e t t e.

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

158/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a bírák felmentése tárgyában készült december havi
előterjesztésről
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a bírák
felmentése tárgyában készült december havi előterjesztést.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
159/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bírák
kijelöléséről
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Kiss Juditot,
a Tiszaújvárosi Városi Bíróság bíráját, dr. Orbán Ferencet, a
Tatabányai Városi Bíróság bíráját 2011. december 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróvá kijelöli.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
160/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a közigazgatási perekben eljáró bírák kijelöléséről
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Garáné
dr. Horváth Diánát, a Fővárosi Bíróság bíráját, dr. Kovács
Ritát és dr. Vajas Sándort, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság
bíráit 2011. december 7. napjától, dr. Tóth Beátát és
dr. Wlassits Gábort, a Békés Megyei Bíróság tanácselnökeit,

Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
161/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Orbán
Ferencet, a Tatabányai Városi Bíróság bíráját 2011. december 15. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíróvá kijelöli.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
162/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a határozott időre kinevezett bírák határozatlan időre
történő kinevezése tárgyában készült december havi
előterjesztésről
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a határozott időre kinevezett bírák határozatlan időre történő
kinevezése tárgyában készült december havi előterjesztést.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
163/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
a határozott időre kinevezett bírák újra határozott
időre történő kinevezése tárgyában készült december
havi előterjesztésről
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a határozott időre kinevezett bírák újra határozott időre történő
kinevezése tárgyában készült december havi előterjesztést.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
164/2011. (XII. 6.) OIT
határozat
bíró OIT Hivatalába történt beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Ítélőtáblára történő
beosztásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Matheidesz
Ilona, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalába
határozott időtartamra beosztott bíró hivatali beosztását
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2011. december 31. napjával megszünteti, és őt 2012. január
1. napjától a Fővárosi Ítélőtáblára beosztja.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
167/2011. (XII. 14.) OIT
határozat
bíró minisztériumba való beosztásának megszüntetése
és felmentése tárgyában készült előterjesztésről
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Patyi András
minisztériumba beosztott bíró minisztériumi beosztását
2011. december 31. napjával megszünteti, egyidejűleg a bíró
2011. december 31. napjával történő felmentése érdekében a
köztársasági elnöknek előterjesztést tesz.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
168/2011. (XII. 16.) OIT
határozat
bírák Legfelsőbb Bíróságra beosztásának
megszüntetéséről és a Pest Megyei Munkaügyi
Bíróságra, valamint a Szegedi Munkaügyi Bíróságra
bírói munkakörbe beosztásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Szalayné
dr. Kovalecz Tünde és Szolnokiné dr. Csernay Krisztina
Legfelsőbb Bíróságra határozott időtartamra beosztott bírák
legfelsőbb bírósági beosztását 2011. december 31. napjával
megszünteti, és 2012. január 1. napjától dr. Szalayné
dr. Kovalecz Tündét a Pest Megyei Munkaügyi Bíróságra,
Szolnokiné dr. Csernay Krisztinát a Szegedi Munkaügyi
Bíróságra bírói munkakörbe beosztja.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
169/2011. (XII. 16.) OIT
határozat
bíró minisztériumi beosztásának megszüntetéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe
beosztásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Vadász
Viktor minisztériumba határozott időtartamra beosztott bíró
minisztériumi beosztását 2011. december 31. napjával megszünteti, és 2012. január 1. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe beosztja.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke
dr. Barsi-Fodor Bea Évát a Fővárosi Bíróságra,
dr. Brunner Tamást a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Demeter Kinga Máriát a Bicskei Városi Bíróságra,
dr. Gál Pétert a Gyöngyösi Városi Bíróságra,
dr. Hóbor Gabriellát a Budai Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Pocsai Tamást a Miskolci Városi Bíróságra,
dr. Suhajda-Molnár Krisztinát a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Szabolcs Mónikát a Pécsi Városi Bíróságra,
dr. Utassyné dr. Holtzer Éva Krisztinát az Egri Városi Bíróságra és
dr. Vég Tímea Zsófiát a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
– határozott időtartamra – bíró munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Kocsis Ottíliát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
tanácselnökét 2011. december 15. napjától a Debreceni
Ítélőtáblára bírói munkakörbe
á t h e l y e z t e.

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS
HIVATALA VEZETŐJÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának
vezetője
az OIT Hivatala Szervezeti és működési szabályzatának
módosítására figyelemmel – a Bírósági Képzés (Magyar
Bíróképző Akadémia) Főosztálya és a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya két külön szervezeti egységgé történő átalakítására tekintettel – 2011. december 15. napjától
dr. Bánhegyi Gergely felkért főosztályvezetőt az OIT Hivatala
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához beosztotta, és
egyben megbízta főosztályvezető-helyettesként a főosztály
vezetésével, egyidejűleg a fenti időponttól
felkérte
a Bírósági Képzés (Magyar Bíróképző Akadémia) Főosztálya
vezetői feladatainak – felkért főosztályvezetőként – teljes
jogkörrel történő ellátására,
dr. Steigerwald Erika,
Hay Györgyné és
Mező Krisztina tisztviselőket 2011. december 15. napjától az
OIT Hivatala Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához
b e o s z t o t t a,
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Ihász Katalin főosztályvezető-helyettesnek a határozatlan
időre szóló főosztályvezető-helyettesi megbízását – a felajánlott munkakör elfogadására tekintettel – 2011. december 1jei hatállyal visszavonta, egyidejűleg a munkaköri beosztását
az Informatikai Főosztály Koordinációs és Fejlesztési Osztályán tisztviselői munkakörre
m ó d o s í t o t t a,
Kuslits László Béla tisztviselőnek a határozott időre szóló
kinevezését – a próbaidő leteltét követően – a 2011. december 16. napjától 2012. június 15. napjáig határozott időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
az OIT Hivatalánál fennálló szolgálati viszonyát
Bártfai Béláné csoportvezetőnek, tanácsosnak 2011. december 20. napjával,
Draganovné Imre Mária és
Petró Miklós osztályvezetőknek 2011. december 30. napjával,
Uzonyi Gézáné írnoknak 2011. december 31. napjával – közös megegyezéssel –,
Tamási Imréné tisztviselőnek 2011. december 6. napjával,
Aradi Sándorné,
Bognár János,
Maizl Józsefné dr. és
Rékai Józsefné tisztviselőknek 2011. december 31. napjával
– felmentéssel –
m e g s z ü n t e t t e.
A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA,
A MEGYEI BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK,
ÉS A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG
ELNÖKHELYETTESÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A Legfelsőbb Bíróság elnöke
dr. Merényi András Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság bírósági
titkárát 2011. december 15. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
dr. Kelemen Diána Valériát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági
titkárát 2011. december 1. napjától a Budai Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Fővárosi Bíróság elnökhelyettese
dr. Skornyik Kingát a Fővárosi Munkaügyi Bíróságra 2011.
december 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
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XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Suba Ildikót, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesét, címzetes megyei bírósági bírót – a határozott idejű
vezetői kinevezés lejártára tekintettel – 2012. január 17.
napjától a Fővárosi Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Karpiák Gabriellát 2011. november 15. napjától,
dr. Novák Zsófiát 2011. november 21. napjától,
dr. Varga Mónika Katalint 2011. november 28. napjától,
dr. Sándor Szilviát 2012. január 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke
dr. Borsi Barbarát 2011. december. 1 napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elnöke
dr. Nagy Ildikót, a Szerencsi Városi Bíróság bírósági titkárát
2011. december 1. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságra
bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Csongrád Megyei Bíróság elnöke
dr. Czédli Gergőt a Csongrádi Városi Bíróságra 2011. november 15. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
Ila Tóthné dr. Vörös Erikát, a Szegedi Városi Bíróság bíráját
2011. november 20. napjától – áthelyezésével egyidejűleg – a
Csongrád Megyei Bíróságra megyei bírósági bírói munkakörbe,
dr. Gyengéné dr. Nagy Mártát, a Szegedi Városi Bíróság csoportvezető bíráját – a határozott idejű vezetői kinevezés
lejártára tekintettel – 2011. december 1. napjától a Szegedi
Városi Bíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Czédli Gergőt 2011. november 17. napjától és
Nagyné dr. Bujtás Katalint 2011. december 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság elnöke

k i n e v e z t e,

dr. Lajtai Nikolett Katalint 2011. november 25. napjától és
dr. Simon Máriát 2011. december 1. napjától a Győri Városi
Bíróságra bírósági titkári munkakörbe

dr. Schell Istvánt, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2012. február 1. napjától a Budapesti XX.,

k i n e v e z t e,
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dr. Lajtai Nikolett Katalint 2011. november 25. napjától és
dr. Simon Máriát 2011. december 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

SZEMÉLYI HÍREK

k i j e l ö l t e.

Dr. Rugán Béla Attila, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkára 2011. november 12. napján 30. életévében
elhunyt.
A Fővárosi Bíróság saját halottjának tekinti.
Dr. Balog Tamás, a Keszthelyi Városi Bíróság elnökhelyettese 2011. december 11. napján 45. életévében elhunyt.
A Zala Megyei Bíróság saját halottjának tekinti.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnöke
Nagyné dr. Kocsán Annamáriát, a Debreceni Városi Bíróság
bíráját 2011. december 1. napjától és
dr. Sáfián Andreát, a Debreceni Városi Bíróság bíráját 2011.
december 2. napjától – áthelyezésükkel egyidejűleg – a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságra megyei bírósági bírói munkakörbe

Halálozások

Szolgálati viszony megszűnések
b e o s z t o t t a,
dr. Nagy Ildikót 2011. december 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Nógrád Megyei Bíróság elnöke
dr. Tatár-Kis Pétert, a Balassagyarmati Városi Bíróság elnökhelyettesét 2011. december 16. napjától – áthelyezésével
egyidejűleg – a Nógrád Megyei Bíróságra megyei bírósági
bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Szántó Adriennt, a Nógrád Megyei Bíróság bírósági titkárát 2011. december 15. napjától a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Pest Megyei Bíróság elnöke
dr. Laki Zitát, a Váci Városi Bíróság elnökhelyettesét és
dr. Szabó Györgyit, a Dunakeszi Városi Bíróság bíráját, címzetes megyei bírósági bírót 2011. december 1. napjától
– áthelyezésükkel egyidejűleg – a Pest Megyei Bíróságra
megyei bírósági bírói munkakörbe

Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Molnár Nikolettának, a Győri Városi Bíróság bírósági
fogalmazójának 2011. november 20. napjával,
dr. Németh Nórának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának 2011. november 30. napjával,
határozott idejű kinevezése lejártával
dr. Magdinecz Zsuzsanna Ágnesnek, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság bírósági titkárának,
dr. Tóth László Istvánnak, a Pest Megyei Bíróság bírósági
titkárának és
Vadné dr. Berta Mariannak, a Szentendrei Városi Bíróság
bírósági titkárának 2011. december 31. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Enyingi Mariannának, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
bírájának az AA 104385 sorszámú,
dr. Bánki Horváth Máriának, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének az AA 106483 sorszámú bírói,
Zircherné dr. Molnár Marianna Juditnak, a Budapesti XVIII.
és XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárának a BC 602585
sorszámú,
Major Zsolt Tamásnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
fizikai dolgozójának a BA 172416 sorszámú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

b e o s z t o t t a,
dr. Keszthelyi Alajos Pétert, a Budakörnyéki Bíróság bíráját
2011. december 1. napjától a Váci Városi Bíróságra és
dr. Kováts Tamás Attilát, a Budakörnyéki Bíróság bíráját
2011. december 1. napjától a Monori Városi Bíróságra bírói
munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Tolna Megyei Bíróság elnöke
dr. Bonnyai Rékát a Szekszárdi Városi Bíróságra 2011. december 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

PÁLYÁZATOK
Bírói állásra kiírt pályázatok

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke
pályázatot hirdet
1. a Szegedi Városi Bíróságon 1 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a büntető vagy szabálysértési ügyszakos bírói, illetve bírósági titkári gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. január 16. napja.
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A pályázatot a Csongrád Megyei Bíróság elnökéhez (6720
Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
2. a Győri Városi Bíróságon 1 polgári ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. január 16. napja.
A pályázatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság elnökéhez (9021 Győr, Szent István út 6.) kell benyújtani.
3. a Debreceni Városi Bíróságon 1 polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. január 31. napja.
4. a Debreceni Városi Bíróságon 1 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. január 31. napja.
A 3-4. szám alatti pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnökéhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) kell benyújtani.
5. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság PolgáriKözigazgatási Kollégiumában 1 megyei elsőfokú bírói
állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább öt éves
tényleges bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. január 31. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
elnökéhez (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
6. a Szekszárdi Városi Bíróságon 1 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. január 15. napja.
A pályázatot a Tolna Megyei Bíróság elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
Általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 3. §ának (1), (2), (6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret
esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
7. §-ának (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

2011/12. SZÁM
A Bjt. 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében bírónak az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat
elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában
hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket,
ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a
bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének
eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt. A
pályázó – ha ilyennel nem rendelkezik – a pályaalkalmassági
vizsgálat kezdeményezését a kérelem másolatának és a kérelem ajánlott, vagy tértivevény külön szolgáltatással való
feladását tanúsító okiratnak a csatolásával, vagy a kezdeményezést tartalmazó okirat érkeztető bélyegzővel ellátott
példányának mellékelésével igazolja.
A pályázatokat a Bjt. 8. §-a (2) bekezdésében megjelölt bírói tanács a (3) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011.
(III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a közjegyző által hitelesített jogi diplomamásolatot, jogi
szakvizsga bizonyítvány másolatát,
- hatósági bizonyítványt, mellyel igazolnia kell azt a tényt,
hogy a Bjt. 3. §-a (2) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
A hatósági bizonyítvány igénylésekor az „Adattovábbítás
iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként azt a
bíróságot kell megjelölni, ahová a pályázatot a pályázóknak
be kell nyújtani, figyelemmel arra, hogy ez a szerv jogosult a
Bjt. 62/A. §-ának (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére.
Bérezés: a Bjt. és a 90/2002. (V. 8.) OIT határozat szerint.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati
feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 7. §-ának (4)
bekezdésében meghatározott bíróság elnöke elutasítja.
Bírósági titkári állásra kiírt pályázatok

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogiszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. §-ának
(1) bekezdése alapján
a Miskolci Városi Bíróságon 4,
az Encsi Városi Bíróságon 1,

12

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
a Szerencsi Városi Bíróságon 1 és
a Szikszói 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 kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a BorsodAbaúj-Zemplén 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.
Kinevezés esetén a vizsgálat költségét a Borsod-AbaújZemplén Megyei Bíróság megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidő utolsó napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,
- közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdés szerint),
- 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 megfizetéséről, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.
Az illetmény az Iasz. szerint kerül megállapításra.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. január 31. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. február 15. napja.
A pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
elnökéhez (3542 Miskolc, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.

2011/12. SZÁM
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. § (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 kérőlap”-on 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.
Kinevezés esetén a vizsgálat költségét a Tolna Megyei Bíróság megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidő utolsó napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,
- közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdés szerint),
- 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 megfizetéséről, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. január 31. napja.
A pályázatokat egy példányban a Tolna Megyei Bíróság
elnökéhez (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
Bírósági végrehajtói állásra kiírt pályázat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet

A Tolna Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogiszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. §-ának
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Városi Bíróságon 2
bírósági titkári állás betöltésére.

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon 1 bírósági végrehajtói állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló, módosított 1994. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Vht.)
256. §-ának (2) bekezdése folytán alkalmazott 233. §-ában
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foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele
szemben a Vht. 233. §-ának (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.
A hatósági bizonyítvány tekintetében az „Adattovábbítás
iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságot kell megjelölni,
amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján
jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát vagy azok hiteles másolatát, a
bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.)
IM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ában foglaltak kivételével,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát (8002/2001. IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről,
- csatolni kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kinevezése esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
1. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a saját és
a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről vagyonnyilatkozatot tesz.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2012. február 10. napja 12.00 óra.
A pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
elnökéhez (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
Bírósági végrehajtó-jelölti állásra kiírt pályázat
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A hatósági bizonyítvány tekintetében az „Adattovábbítás
iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Fővárosi Bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának
(3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. január 30. napja.
A pályázatot a Fővárosi Bíróság elnökhelyetteséhez (1055
Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.

PROGRAMOK
2012. január 12-13.
Kétnapos német nyelvű büntető eljárásjogi terminológiai
képzés
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. január 23-27.
Négy modulból álló, egymásra épülő bírói felkészítő program bírósági titkárok számára, I. modul: A bírói szervezethez kapcsolódó gyakorlati ismeretek, a bírói hivatástudat és
etika
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. január 30-31.
Kétnapos tanácskozás az ítélőtáblák és a megyei bíróságok
elnökhelyettesei számára
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK

A Fővárosi Bíróság elnökhelyettese pályázatot hirdet
a Fővárosi Bíróság területén 1 megyei bírósági végrehajtó-jelölti állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 257. §-a
folytán alkalmazandó 241. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint a vele
szemben a Vht. 233. §-ának (2) bekezdés a)-d) pontjában
meghatározott körülmény nem áll fenn.

Az on-line szakirodalmi ajánló elérhetősége:
http://mba.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_tdk_2

ÚJ JOGSZABÁLY,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
2011. évi CLIII. törvény
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
2011. évi CLVI. törvény
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról

14

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
2011. évi CLIX. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény módosításáról
2011. évi CLXI. törvény
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
2011. évi CLXII. törvény
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról
2011. évi CLXIII. törvény
Az ügyészségekről
2011. évi CLXIV. törvény
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
17/2011. (XI. 29.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

JOGEGYSÉGI DÖNTÉS
KÖZZÉTÉTELE
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
1/2011. KJE számú jogegységi határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának jogegységi
tanácsa a Legfelsőbb Bíróság Elnöke által kezdeményezett
jogegységi eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot:
1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 323. § (2)-(6) bekezdésében szabályozott jogorvoslati határidőkre a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 65. § (3) és (4) bekezdésének
rendelkezései alkalmazandók.
2. A Kbt. 15. §-ának rendelkezései a határidők számítására
vonatkozóan a Kbt. IX. fejezete szerinti eljárásra nem irányadók.
Indokolás
I.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke a
joggyakorlat továbbfejlesztése és az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogegységi eljárás
lefolytatását kezdeményezte abban a kérdésben, hogy
- a Kbt. 323. § (2)-(6) bekezdésében szabályozott jogorvoslati határidőkre a Ket. 65. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezései alkalmazhatók-e, valamint
- a Kbt. 15. §-ának rendelkezései a határidők számítására
vonatkozóan a Kbt. IX. fejezete szerinti eljárásra irányadók-e,
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- a Kbt. 323. § (2)-(6) bekezdésében írt határidő utolsó
napján hivatali időn túl a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz
érkező jogorvoslati kérelem elkésettnek tekinthető-e.
Az indítvány szerint az eljárt bíróságok a szubjektív jogorvoslati határidők számítása tekintetében abban egységesen
foglaltak állást, hogy a jogorvoslati határidők számítását
kizárólag a Kbt. szabályai szerint lehet vizsgálni, a Ket. rendelkezései – azaz a Ket. 65. § (3) és (4) bekezdései – nem
alkalmazhatók, mert a jogorvoslati határidőkre vonatkozóan
a Kbt. speciális szabályokat tartalmaz, ezért a Kbt. 317. § (1)
bekezdésében írtak szerint a Ket. rendelkezései nem alkalmazhatók. (Legfelsőbb Bíróság Kfv.VI.39.049/2010., Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.373/2009., 3.Kf.29.079/2009., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 1.Kpk.21.253/2011.,
Fővárosi Bíróság 20.Kpk.45.603/2011., 14.Kpk.45.303/2011.)
Azonban a Ket. 65. § (3) és (4) bekezdései alkalmazásának
kizártsága ellenére a Ket. 65. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezéssel azonos szabályozást tartalmazó Kbt. 15. § (3)
bekezdése alkalmazhatósága körében az ítélkezés egysége
nem állapítható meg.
Egyes perekben (Legfelsőbb Bíróság Kfv.VI.39.049/2010.,
Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.373/2009., 3.Kf.29.079/2009.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 1.Kpk.21.253/2011.)
az eljárt bíróságok úgy foglaltak állást, hogy a Kbt. 323. §
(2)-(6) bekezdésében írt jogorvoslati határidők anyagi jogi
határidők, amelyek a Kbt. 323. § (7) bekezdése értelmében
jogvesztőek és a határidő elmulasztásának jogkövetkezménye a határidő utolsó napja elteltével beáll. A jogorvoslatnak
a jogorvoslati határidő utolsó napján a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz hivatali időben meg kell érkeznie, ellenkező
esetben a határidő elmulasztásának jogkövetkezményét, a
jogorvoslati kérelem elkésettségét kell megállapítani.
Ugyanebben a kérdésben eltérő a joggyakorlata a más perekben
eljárt bíróságoknak (Fővárosi Bíróság 20.Kpk.45.603/2011.,
14.Kpk.45.303/2011.). Ezekben az ügyekben eljáró bíróságok azt az álláspontot foglalták el, hogy a Kbt. 15. § (3)
bekezdését a jogorvoslati határidő számítására alkalmazni
kell – mert az nemcsak az eljárási, hanem a jogorvoslati,
anyagi jogi határidőkre is vonatkozik –, ezért abban az esetben, ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a
határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
II.
A Legfőbb Ügyész álláspontja szerint a Kbt. 15. §-a csak a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályozást tartalmaz, az
attól elkülönülő jogorvoslati eljárásra nem irányadó. A Kbt.
317. § (1) bekezdésének rendelkezéséből az következik,
hogy miután a határidő számítására vonatkozó és a jogorvoslati eljárásban érvényesülő önálló szabályozást a Kbt.
nem tartalmaz, és a Kbt. nem zárja ki kifejezetten a Ket.
határidő számítására vonatkozó szabályainak alkalmazását, a
jogorvoslati eljárásban alkalmazni kell a Ket. 65. § (3)-(4)
bekezdés rendelkezéseit.
III.
1. A jogorvoslati határidőkre vonatkozó szabályok alkalmazhatósága kérdésében – bár ebben a kérdésben ellentétes
bírói gyakorlat nem alakult ki – fontos hangsúlyozni, hogy a
Ket. 13. § (2) bekezdés f) pontja értelmében e törvény ren-
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delkezéseit a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati
eljárásban csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg. Így mindazokban a kérdésekben, amelyeket a Kbt. szabályoz, nem a
Ket., hanem a Kbt. rendelkezései az irányadók. A Kbt. IX.
fejezete vonatkozik a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására, a döntése elleni jogorvoslatra. Ennek 48. címe az általános rendelkezések között a közigazgatási hatósági eljárás
szabályainak alkalmazása alcím alatt a 317. § (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság
eljárására – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó határidőkre
a Kbt. IX. fejezet 50. címe alatt a 323. § (2)-(6) bekezdései
vonatkoznak, a Kbt. IX. fejezete azonban a jogorvoslati
határidők számítására külön rendelkezéseket nem tartalmaz.
A Kbt. IX. fejezetének 317. § (1) bekezdése értelmezésével
kell állást foglalni arról, hogy a Kbt. 323. § (2)-(6) bekezdésében szabályozott jogorvoslati határidőkre a Ket. 65. § (3)
és (4) bekezdésének rendelkezései, vagy a Kbt. 15. §-ának
rendelkezései alkalmazhatók.
2. A jogorvoslati eljárás a közbeszerzési eljárástól elkülönülő hatósági eljárás. A Kbt. határidők számítására vonatkozó 15. §-a a Kbt. III. fejezetében, a közbeszerzéssel, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezésekben
került szabályozásra. Az nem vitás, hogy ez a rendelkezés a
közbeszerzési eljárásra és nem a jogorvoslatra vonatkozóan
tartalmaz szabályokat. A bírói gyakorlat nem egységes abban, hogy a jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó
határidők számítására a Kbt. 15. § rendelkezéseit alkalmazni
kell-e.
A Kbt. szigorú, jogvesztő határidőkhöz köti a jogorvoslati
kérelem benyújtását, ezért a felek számára egyértelműnek és
kiszámíthatónak kell lennie, hogy a jogorvoslati kérelmet
milyen határidőben, azaz milyen határidő számítási szabálylyal, mely időpontig tehetik meg, jogorvoslati joguk nem
csorbítható.
A Kbt. 15. §-ában a határidő számítására vonatkozó szabályok a Kbt.-ben szabályozott, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó eljárási és anyagi jogi határidőkre egyaránt vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás szabályrendszerétől elkülönülő jogorvoslati eljárás vonatkozásában a Kbt. 317. § (1)
bekezdése értelmében a Ket. mögöttes szabály, azaz a Ket.et akkor kell alkalmazni, ha a Kbt. a Ket.-től eltérő szabályozást nem tartalmaz. A Kbt. 15. §-a nem a jogorvoslati eljárásra vonatkozóan szabályozza a határidők számítását, ezért
a Kbt. IX. fejezetére nézve a Ket.-től eltérő szabályok a
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határidők számítására nem kerültek előírásra, így a határidők
számítására a Ket. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kbt. 323. § (2)(6) bekezdésében foglalt határidők számítására a Ket. 65. §ának (3) és (4) bekezdése rendelkezései az irányadók, a Kbt.
15. §-ának rendelkezései nem alkalmazhatók. Amennyiben a
jogorvoslati határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a
hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi
munkanapon jár le.
3. A jogorvoslati határidő elmulasztása a Kbt. 323. § (7)
bekezdése alapján jogvesztéssel jár. A Kbt. nem biztosít a
jogorvoslati határidő elmulasztása miatt kimentésre lehetőséget. A jogorvoslati kérelem azonban nem tekinthető elkésettnek a Ket. 65. § (4) bekezdése értelmében, ha azt a jogorvoslatra nyitva álló határidő utolsó napján postára adják.
4. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
181. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Kbt. 2012. január 1jén hatályát veszti, azonban rendelkezéseit a 2012. január 1.
napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési
eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati
eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és
előzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell, ezért a
jogegységi eljárással érintett kérdésekben a Kbt. rendelkezései – hatályon kívül helyezésük ellenére – még alkalmazhatók a 2012. január 1-jét megelőzően indult eljárásokban.
IV.
A fentiekben kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács
a Bszi. 29. § (1) bekezdés a) pontja és a 32. § (4) bekezdése
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott,
határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2011. november 15.
Dr. Baka András sk.
a jogegységi tanács elnöke
Dr. Kozma György s.k.
bíró

Dr. Márton Gizella s.k.
bíró

Dr. Buzinkay Zoltán s.k.
bíró

Dr. Kárpáti Zoltán s.k.
bíró

a jogegységi tanács tagjai
Megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 145. számában.
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk!

Alapító: az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
A Bírósági Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala szerkeszti és adja ki.
A Szerkesztőbizottság elnöke és a kiadásért felelős: dr. Matheidesz Ilona, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának hivatalvezetője,
a szerkesztésért felelősek a Szerkesztőbizottság tagjai: dr. Benedek Judit, dr. Illésné dr. Antal Ildikó.
A kiadó és a Szerkesztőbizottság címe: Budapest V., Szalay u. 16., telefonszám: 312-3083, fax: 312-4453.
A Bírósági Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.birosag.hu honlapon érhető el.
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