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büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
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kijelöléséről
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beosztása meghosszabbításáról
435/2013. (XI. 8.) OBHE számú határozat az Északdunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesének kinevezéséről
436/2013. (XI. 8.) OBHE számú határozat a Szekszárdi
Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
437/2013. (XI. 11.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
438/2013. (XI. 11.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
439/2013. (XI. 11.) OBHE számú határozat bírónak a
Veszprémi Törvényszékről a Győri Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
440/2013. (XI. 11.) OBHE számú határozat a
közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
441/2013. (XI. 11.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
442/2013. (XI. 11.) OBHE számú határozat bíráknak a
Debreceni Törvényszékről a Szegedi Törvényszékre történő
ismételt kirendelése
443/2013. (XI. 13.) OBHE számú határozat a Budapest
Környéki Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
444/2013. (XI. 13.) OBHE számú határozat a Déldunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesének kinevezéséről
445/2013. (XI. 13.) OBHE határozat a tartósan távollévő
bírák álláshelyére a Fővárosi Törvényszéken engedélyezhető
túlbetöltés keretszámának meghatározásáról
446/2013. (XI. 14.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
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447/2013. (XI. 14.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
448/2013. (XI. 14.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
449/2013. (XI. 14.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
450/2013. (XI. 15.) OBHE számú határozat az európai jogi
szaktanácsadók koordinátor-helyetteseinek megbízásáról
451/2013. (XI. 15.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
452/2013. (XI. 18.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
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456/2013. (XI. 19.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
457/2013. (XI. 20.) OBHE számú határozat bírák Kúriára
történő kirendeléséről
458/2013. (XI. 20.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
459/2013. (XI. 20.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2013. november hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
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461/2013. (XI. 21.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
79/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács elfogadja az OBT tagok nemzetközi részvételével kapcsolatos munkafolyamatainak átmeneti protokollját.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
80/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács elfogadja az OBT tagok nemzetközi részvételével kapcsolatos útibeszámolók kötelező
elemeit tartalmazó előterjesztést.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
81/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az ENCJ kérdőív vonatkozásában az OBT és az OBH által készített anyagok alapján öszszeállított dokumentációt fogadja el.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
82/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács hivatalos levél formájában tájékoztatást ad ki a Budapest Környéki Törvényszék elnökének
az adott kérdés kapcsán.
Egyúttal megkeresi az Országos Bírósági Hivatal elnökét,
kezdeményezve az ide vonatkozó szabályozás módosítását.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
83/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács egyetért dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke részére "Tudományegyetemi Karokért Díj" adományozásával.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

2013/11. SZÁM
84/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Győriné dr. Maurer Amália
fővárosi ítélőtáblai bírót – felmentésére tekintettel, kérelmére – 2013. november 12. napjától a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
85/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Kelemen Diána Valéria budai központi kerületi bírósági bírót – felmentésére tekintettel, kérelmére – 2013. december 1. napjától a munkavégzési
kötelezettség alól mentesíti.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
86/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Stummer Attila Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bírót, osztályvezetőt – felmentésére tekintettel, kérelmére – 2013. december 1. napjától a
munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
87/2013. (XI. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az előtte folyamatban lévő
2013.OBT.V.C.15. számú vagyonnyilatkozat ellenőrzési
eljárásban készített jelentést és annak megállapításait elfogadja és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. tv. 207. §-a alapján megküldi a munkáltatói jogkört gyakorló törvényszék elnökének.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Élő Károlyt, a Szentendrei Járásbíróság bíráját,
dr. Gulyás Krisztinát, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
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dr. Króneisz Gábort, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Tokaji Mónika Fruzsinát, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bíráját 2013. november 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Ábrahám Orsolya Csillát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bodnár Szilárdot, a Kaposvári Járásbíróság bíróság titkárát,
dr. Fuksz Adriennt, a Pécsi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kardos Gyulát, a Budakörnyéki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kemenes Krisztián Istvánt, a Szegedi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Kovácsné dr. Gaál Erikát, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Nánási Illést, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Papp Anett jogtanácsost,
dr. Pék Szabolcs Milánt, a Pápai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Skornyik Kingát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szántai Orsolyát, a Veszprémi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Tóth Krisztina Nórát, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát a 2013. november 1. napjától 2016. október
31. napjáig,
dr. Merényi Pétert, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági
titkárát a 2013. november 15. napjától 2016. november 14.
napjáig terjedő, határozott időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Győriné dr. Maurer Amáliát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
2014. január 10-ei hatállyal,
dr. Kelemen Diána Valériát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Stummer Attilát, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírót, osztályvezetőt 2013. december 31-ei hatállyal –
lemondására tekintettel –,
dr. Elekes Keve Gézát, a Mohácsi Járásbíróság Bíróság bíráját
2013. október 30-ai hatállyal – fegyelmi büntetésként bírói
tisztségéből való felmentésére tekintettel –
f e l m e n t e t t e.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

2013/11. SZÁM
415/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Gergelyné
dr. Palicz Enikő Mária, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2013. november 1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
416/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszéken egy másodfokú polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 12.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013. november 1. napjától dr. Schöner Nóra
Enikőt a Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
417/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszéken egy másodfokú polgári ügyszakos
bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 13. pont) benyújtott pályázatot elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013.
november 1. napjától dr. Formanekné dr. Kókai Krisztina
Klárát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

414/2013. (X. 24.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában

418/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Szegedi Törvényszéken
egy büntető ügyszakos (katonai) bírói álláshely (39. számú)
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Törvényszék egy elsőfokú polgári ügyszakos
bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 15. pont)
benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése
alapján 2013. november 1. napjától dr. Németh Andreát a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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419/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszéken egy másodfokú polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 11.
pont) benyújtott pályázatot elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013. november 1. napjától dr. Polgár Andreát a
Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
420/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszéken egy másodfokú polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 10.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013. november 1. napjától dr. Póta Henriett
Enikőt a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
421/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Fővárosi Törvényszék egy elsőfokú polgári ügyszakos
bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 14. pont)
benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kocsis Zsuzsanna
Andreát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszékre osztom be.
Dr. Kocsis Zsuzsanna Andrea bírói kinevezésére a 2013.
december 1. napjától 2016. november 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
422/2013. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság egy
polgári ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/6.
szám, 20. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Fazekas
Ágnest bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
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bekezdése alapján a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróságra osztom be.
Dr. Fazekas Ágnes bírói kinevezésére a 2013. december 1.
napjától 2016. november 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
423/2013. (X. 29.) OBHE számú
határozat
az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján
törvényszéki bírói álláshelyek Fővárosi Törvényszéken
történő rendszeresítéséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként 2013. november 1-jei hatállyal a Fővárosi Törvényszéken 35 7. fizetési
fokozatú törvényszéki bírói álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemmel a Fővárosi Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki bírói álláshelyek száma (a
törvényszéki vezetői álláshelyek nélkül) 207-re, az engedélyezett összbírói létszám 771-re emelkedik.
3. Az 1. pontban írt álláshelyek rendszeresítésével a Fővárosi Törvényszéken a 197/2008. (IX. 25.) OIT határozattal
ideiglenesen engedélyezett bírói álláshelyek megszűnnek.
4. Az 1. pontban írt álláshelyek rendszeresítésének pénzügyi fedezete az Országos Bírósági Hivatal költségvetésében
biztosított.
Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és szociális
hozzájárulási adó, valamint dologi kiadás és első felszerelés
költsége az álláshelyek betöltését követően, a törvényszék
elnökének előterjesztése után kerül a Fővárosi Törvényszékhez átcsoportosításra.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
424/2013. (X. 29.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Nyíregyházi Törvényszéken egy elsőfokú gazdasági peres és felszámolási ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny
2013/7-8. szám, 12. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a
Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013. november 1. napjától
Ráczné dr. Sipos Csillát a Kisvárdai Járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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425/2013. (X. 30.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszéken
3 polgári ügyszakos (64., 140., 703. számú), 2 büntető
ügyszakos (97., 267. számú), 3 gazdasági ügyszakos (181.,
205., 213. számú) és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
két polgári ügyszakos (P.III.) (507., 523. számú) bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
426/2013. (X. 31.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese vezetői
tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 139. § (1) bekezdése alapján hozzájárulva a
rövidebb lemondási időhöz, a 138. § d) pontja és a 141. § (4)
bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Polgárné dr. Vida
Juditnak, a Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettesének vezetői tisztsége – lemondására tekintettel – 2013.
október 31. napjával megszűnik, ezért őt 2013. november 1.
napjától a Fővárosi Törvényszéken tanácselnöki beosztásba
helyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
427/2013. (X. 31.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés a) pontja, továbbá a bírák
jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Zalaegerszegi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási
ügyszakos bírói álláshely (19. számú) betöltésére a pályázatot
nem írom ki.
A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
rendszeresített 7. fizetési fokozatú bírói álláshelyet 2013.
november 1. napjával zárolom.
Az álláshely más bíróságra történő esetleges átcsoportosításáról külön intézkedem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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428/2013. (X. 31.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Polgárné
dr. Vida Juditot, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét 2013.
november 1. napjától 2014. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
429/2013. (XI. 4.) OBHE számú
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. § (1) bekezdése alapján dr. Bakó Józsefet, a
Debreceni Törvényszék bíráját – eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával –
a 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Debreceni Ítélőtáblára ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
430/2013. (XI. 4.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5)
és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező
bírák kijelöléséről
Dr. Kovács Krisztinát, dr. Plankó Erikát, dr. Rácz Jánost
és dr. Vég Tímea Zsófiát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráit 2013. november 15. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírává kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
431/2013. (XI. 4.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2)
bekezdése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájá-
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rulásával – dr. Kupai Emőkét és dr. Rácz Jánost, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bíráit 2013. november 15. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
432/2013. (XI. 5.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről
A Budapesti II. és III Kerületi Bíróságon két polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 19.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Koskocsák
Melindát és dr. Hodosy Annamáriát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Budapesti II.
és III. Kerületi Bíróságra osztom be.
Dr. Koskocsák Melinda és dr. Hodosy Annamária bírói
kinevezésére a 2013. december 1. napjától 2016. november
30. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
433/2013. (XI. 7.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának polgári szakágában egy bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/7-8. szám,
7. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1)
bekezdése alapján 2013. december 15. napjától Egriné
dr. Salamon Emmát a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
434/2013. (XI. 7.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kiss Andrea,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2013. november 15. napjától 2014. február 14.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/11. SZÁM
435/2013. (XI. 8.) OBHE számú
határozat
az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Vilimszky
Annát, a 2013. november 10. napjától 2019. november 9.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem az Észak-dunántúli
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
436/2013. (XI. 8.) OBHE számú
határozat
a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Farkas
Lászlót, a 2013. november 10. napjától 2019. november 9.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szekszárdi
Törvényszék elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
437/2013. (XI. 11.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bartháné
dr. Ambrus Rózsa, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2013. november 15. napjától 2014.
május 14. napjáig terjedő határozott időtartamra meghoszszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
438/2013. (XI. 11.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szakály
Noémit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2013.
november 15. napjától 2014. május 14. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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439/2013. (XI. 11.) OBHE számú
határozat
bírónak a Veszprémi Törvényszékről
a Győri Ítélőtáblára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – eredeti beosztásából
eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – dr. Németh
Balázst, a Veszprémi Törvényszék bíráját – hozzájárulásával – a
2014. január 1. napjától 2014. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Győri Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
440/2013. (XI. 11.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
Dr. Varjasi Erikát, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját
2013. november 15. napjától a közigazgatási és munkaügyi
ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
441/2013. (XI. 11.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2)
bekezdése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Marton Gyöngyit a Tatai Járásbíróság bíráját
2013. november 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
442/2013. (XI. 11.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Debreceni Törvényszékről
a Szegedi Törvényszékre történő ismételt kirendelése
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – eredeti
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása
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mellett, hozzájárulásukkal – dr. Nagy László debreceni
törvényszéki tanácselnök, hadbíró ezredest és dr. Vatai
István debreceni törvényszéki bíró, hadbíró alezredest a
2014. január 1. napjától 2014. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Szegedi Törvényszékre ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
443/2013. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése
alapján megállapítom, hogy dr. Kautzné dr. Schneider
Margit Erikának, a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesének vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam
leteltére tekintettel – 2013. november 14. napjával megszűnik, ezért őt 2013. november 15. napjától a Budapest Környéki Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
444/2013. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Sipos
Balázst, a 2013. november 20. napjától 2019. november 19.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Dél-dunántúli
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
445/2013. (XI. 13.) OBHE
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
a Fővárosi Törvényszéken engedélyezhető túlbetöltés
keretszámának meghatározásáról
1. A tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések keretszámát a Fővárosi Törvényszéken 17 főben
állapítom meg.
2. Az 1. pontban megállapított keretszámot terheli a Fővárosi Törvényszék részére a 280/2012. (IX. 25.) OBHE számú határozatban engedélyezett 17 bírói túlbetöltés.
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3. Felhívom a Fővárosi Törvényszék elnökének figyelmét,
hogy amennyiben a túlbetöltés (további) engedélyezését
igényli, úgy 2013. december 5. napjáig írásbeli kérelmet kell
benyújtania.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
446/2013. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erikát, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét a Budapest Környéki
Törvényszék elnökének indítványára – a Váci Járásbíróság
elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1)
bekezdése alapján 2013. november 15. napjától a Váci Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
447/2013. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Kisvárdai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely (55. számú) betöltésére a pályázatot nem írom ki.
A Kisvárdai Járásbíróságon rendszeresített 4. fizetési fokozatú bírói álláshelyet 2013. november 15. napjával zárolom. Az álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról
külön intézkedem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
448/2013. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Mátészalkai Járásbíróságon megüresedett egy büntető ügyszakos (107. számú)
bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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449/2013. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Nyíregyházi Járásbíróságon megüresedett egy büntető ügyszakos (102. számú)
bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
450/2013. (XI. 15.) OBHE számú
határozat
az európai jogi szaktanácsadók
koordinátor-helyetteseinek megbízásáról
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 7/2013.
(VII. 22.) OBH utasítás 4. § (7) bekezdése, 11. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján az európai jogi szaktanácsadók koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére (Bírósági Közlöny
2013/7-8. szám) benyújtott pályázatokat elbírálva
- a polgári-gazdasági ügyszakban dr. Simonné dr. Gombos
Katalint, a Kúria bíráját,
- a büntető ügyszakban dr. Katona Tibort, a Szegedi Ítélőtábla bíráját és
- a közigazgatási ügyszakban dr. Kovács Andrást, a Kúria
bíráját megbízom az európai jogi szaktanácsadók koordinátor-helyettesi feladatainak ellátásával járó központi igazgatási
feladatok végrehajtásával a 2013. november 25. napjától
2016. november 24. napjáig terjedő időtartamra.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
451/2013. (XI. 15.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Tatabányai Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Tatabányai Járásbíróságon
egy büntető ügyszakos bírói álláshely (48. számú) betöltésére
a pályázatot nem írom ki.
A Tatabányai Járásbíróságon rendszeresített 4. fizetési fokozatú bírói álláshelyet 2013. december 1. napjával zárolom.
Az álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról külön
intézkedem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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452/2013. (XI. 18.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Mohácsi Járásbíróság egy polgári ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/9. szám, 6. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva Szigeti Istvánt bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Mohácsi
Járásbíróságra osztom be.
Szigeti István bírói kinevezésére a 2013. december 1. napjától 2016. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
454/2013. (XI. 19.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Veszprémi Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Veszprémi Járásbíróságon
megüresedett büntető ügyszakos (41., 46. és 54. számú) bírói
álláshelyek betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
455/2013. (XI. 19.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Veszprémi Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Tapolcai Járásbíróságon egy
polgári ügyszakos bírói álláshely (40. számú) betöltésére a
pályázatot nem írom ki.
A Tapolcai Járásbíróságon rendszeresített 3. fizetési fokozatú bírói álláshelyet 2013. december 1. napjával zárolom.
Az álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról külön
intézkedem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
456/2013. (XI. 19.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Homolya

2013/11. SZÁM
Szilviát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2013. november 20.
napjától 2014. május 19. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
457/2013. (XI. 20.) OBHE számú
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
dr. Bicskei Ildikót, a Kecskeméti Törvényszék bíráját eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, valamint dr. Sugár Tamás Sándort, a Szombathelyi
Törvényszék csoportvezető bíráját eredeti beosztásából
eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett a
2013. december 1. napjától 2014. március 31. napjáig terjedő
időtartamra a Kúriára ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
458/2013. (XI. 20.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján az Egri Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Hatvani Járásbíróságon egy
polgári ügyszakos bírói álláshely (69. számú) betöltésére a
pályázatot nem írom ki.
A Hatvani Járásbíróságon rendszeresített 7. fizetési fokozatú bírói álláshelyet 2013. december 1. napjával zárolom.
Az álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról külön
intézkedem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
459/2013. (XI. 20.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján 2013. november
hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Dávida Ágotának, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának,
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a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
dr. Majorosné dr. Antalóczi Margitnak, a Szegedi
Járásbíróság bírájának,
a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén
dr. Polgár Évának, a Szolnoki Járásbíróság bírájának 2013.
november 1. napjától címzetes törvényszéki bíró címet
adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom,
hogy
a Balassagyarmati Törvényszéken
dr. Kovács István kollégiumvezető címzetes táblabíró,
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Bodnár Sarolta, a Miskolci Járásbíróság bírája címzetes
törvényszéki bíró, e cím viselésére a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. § (2)
bekezdése alapján jogosult.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
460/2013. (XI. 21.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Szegedi Törvényszék
illetékesség területéhez tartozó Szegedi Járásbíróságon megüresedett egy büntető ügyszakos (57. számú) bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
461/2013. (XI. 21.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Szegedi Törvényszéken
megüresedett egy civilisztika ügyszakos (22. számú) bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
Simkó Bernadett Erzsébetet a 2013. október 21. napjától a
2014. április 20. napjáig terjedő időtartamra – 2013. október
21. napjától 2014. január 20. napjáig terjedő próbaidő egy-
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idejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Elnöki
Kabinetjéhez tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
dr. Baróthy-Nagy Mariannát a 2013. október 28. napjától
2014. január 27. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő
egyidejű kikötése mellett – az Országos Bírósági Hivatal
Elnöki Titkárság Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Osztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
dr. Tomasovszki Zsuzsát a 2013. október 28. napjától 2014.
január 27. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű
kikötése mellett – az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Osztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Both Kornéliát a 2013. november 4. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra – 2013. november 4.
napjától 2014. február 3. napjáig terjedő próbaidő egyidejű
kikötése mellett – az Országos Bírósági Hivatal Bírósági
Képzés (Magyar Igazságügyi Akadémia) Főosztályához
tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Egyed Zoltánt 2013. november 11. napjától határozatlan
időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Informatikai Főosztály Koordinációs és Fejlesztési Osztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe
k i n e v e z t e,
Kiss Kolos Árpád fizikai dolgozó határozott időre szóló kinevezését a 2013. november 12. napjától 2014. november
11. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Bartháné dr. Ambrus Rózsa beosztott bíró, címzetes táblabíró határozott időre szóló hivatali beosztását a 2013.
november 15. napjától 2014. május 14. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kiss Andrea beosztott bíró határozott időre szóló hivatali beosztását a 2013. november 15. napjától 2014. február
14. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Vadász Viktor felkért főosztályvezető főosztályvezetői
felkérését a 2013. december 1. napjától 2014. január 31.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olga felkért főosztályvezető főosztályvezetői felkérését a 2014. január 1. napjától 2014.
március 31. napjáig terjedő időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
Nagyné Tarnai Teréz tisztviselőt 2013. október 14. napjától
– az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese távolléte
alatt – az Országos Bírósági Hivatal Jogi Képviseleti Osztályához tisztviselőnek,
dr. Benedek György tisztviselőt 2013. október 21. napjától
– további intézkedésig – az Országos Bírósági Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához tisztviselőnek,
Kiss Edit tisztviselőt 2013. október 28. napjától – az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese távolléte alatt – az
Országos Bíróságos Bírósági Hivatal Informatikai Főosztályához tisztviselőnek,
dr. Polgárné dr. Vida Judit beosztott bírót a 2013. november
1. napjától 2014. január 31. napjáig terjedő időtartamra az
Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Bírósági Igazgatási Osztályához,
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dr. Borbás Virág Bernadett beosztott bírót a 2013. november
15. napjától 2014. március 31. napjáig terjedő időtartamra az
Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályához,
dr. Szakály Noémi beosztott bírót a 2013. november 15.
napjától 2014. május 14. napjáig terjedő időtartamra az
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Jogi Képviseleti
Osztályához

Az Egri Törvényszék elnöke
dr. Jónás Andreát, a 2013. november 15. napjától az Egri
Törvényszékre (szolgálati helye a 2013. november 15. napjától 2014. május 15. napjáig az Egri Járásbíróság) bírósági
titkári munkakörbe

b e o s z t o t t a,

dr. Puskás Csillát,
dr. Szirmai Györgyöt 2013. november 15. napjától büntetésvégrehajtási ügyekben eljárásra jogosult bírósági titkárrá,
dr. Kósa Juditot,
dr. Schmidt Pétert,
dr. Jávori Tündét, az Egri Törvényszék bíráit,
dr. Erdélyi Annát,
dr. Fecz Józsefet,
dr. Gidó Tündét, az Egri Törvényszék tanácselnökeit 2013.
november 15. napjától büntetés-végrehajtási ügyek esetenkénti elvégzésére

dr. Borbás Virág Bernadett beosztott bírót a 2013. november
15. napjától 2014. március 31. napjáig terjedő időtartamra az
Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának főosztályvezető-helyettesi feladatainak ellátására,
dr. Korzenszky Emőke tisztviselőt a 2013. november 1. napjától – az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 20.) OBH utasítás módosításáig terjedő időtartamra – az Országos Bírósági Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán a vezetői feladatok
ellátására
f e l k é r t e,
dr. Schwertner Nikolett Beatrix tisztviselőt 2013. november
25-ei hatállyal a Kúriára
á t h e l y e z t e,
Hadobás Ferenc fizikai dolgozó szolgálati jogviszonyát 2013.
október 31. napjával – határozott idejű kinevezésének lejártára tekintettel –,
Ruzsa Tímea Andrea osztályvezető, tisztviselő szolgálati
jogviszonyát 2013. december 31. napjával – közös megegyezéssel –,
dr. Stummer Attila Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró, osztályvezető szolgálati jogviszonyát 2013. december
31. napjával – lemondására tekintettel –
m e g s z ü n t e t t e.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS
A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK MEGBÍZOTT
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
Daláné dr. Sándor Zitát a 2013. november 15. napjától 2014.
március 31. napjáig terjedő időtartamra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

k i n e v e z t e,

k i j e l ö l t e.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
dr. Gimesi Ágnes Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét a 2013. november 4. napjától 2019. november
3. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Gyuris Judit Évát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bíráját a 2013. december 1. napjától
2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróság P.III. csoportjának csoportvezetőjévé,
dr. Fekecs Beátát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját a 2014. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság Szabálysértési Csoportjának csoportvezetőjévé
k i n e v e z t e.
dr. Daláné dr. Sándor Zitát a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát 2013. november 15. napjától a Budapest Környéki
Törvényszékre,
dr. Katona Edit Évát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2013. november 15. napjától a Tatabányai Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.
A Győri Törvényszék elnöke
dr. Mészáros Ariel Ferencet a Győri Járásbíróságra,
dr. Szentirmay Andreát a Soproni Járásbíróságra a 2013. november 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedő időtartamra bírósági titkári munkakörbe

A Debreceni Törvényszék elnöke
dr. Szilvási Lászlót, a Püspökladányi Járásbíróság elnökét a
2013. november 15. napjától 2019. november 14. napjáig a
Püspökladányi Járásbíróság elnökévé ismételten
dr. Bartha Andrást,
dr. Budai Ilonát 2013. november 1. napjától a Debreceni
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe

dr. Szentirmay Andreát egyidejűleg 2013. november 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá

k i n e v e z t e.

k i j e l ö l t e.

k i n e v e z t e,
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A Gyulai Törvényszék elnöke
dr. Réfi Editet 2013. október 1. napjától a Gyulai Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe

2013/11. SZÁM
dr. Gross Balázst, a Komlói Járásbíróság bírósági titkárát
2013. december 1. napjától a Pécsi Járásbíróságra
b e o s z t o t t a,

k i n e v e z t e,
dr. Molnár-Bencsik Anettet 2013. november 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

dr. Rózsa Erikát 2013. december 1. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá
k i j e l ö l t e.

k i j e l ö l t e.
A Kaposvári Törvényszék elnöke
dr. Kiss Ildikót 2013. november 1. napjától a Kaposvári Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe

A Szegedi Törvényszék megbízott elnöke
dr. Nánási Illést, a Szegedi Járásbíróság bíráját 2013. november 1. napjától,
dr. Tóth Csengét, a Szegedi Járásbíróság bíráját 2013. november 1. napjától nyomozási bíróvá

k i n e v e z t e.
k i j e l ö l t e.
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
dr. Stefancsik Mártát, a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztott bírót a 2013. november 14. napjától 2019. november 13. napjáig terjedő időtartamra a
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
dr. Kiss Evelint a 2013. október 28. napjától 2014. október
31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe

k i n e v e z t e.

k i n e v e z t e.

A Miskolci Törvényszék elnöke
dr. Kertész Gábor Andrást, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját a 2013. november 1. napjától 2019. október 31. napjáig
terjedő időtartamra a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökhelyettesévé

A Szolnoki Törvényszék elnöke
Sólyomváriné dr. Csendes Máriát, a Szolnoki Törvényszék bíráját 2013. november 1. napjától a Szolnoki Törvényszék
tanácselnökévé,
dr. Madarász Arabellát, a Tiszafüredi Járásbíróság bírósági
fogalmazóját a 2013. november 1. napjától 2014. június 30.
napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe

k i n e v e z t e.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
Szenderákné dr. Tallai Máriát 2013. november 11. napjától a
Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Fedor Anettet, 2013. november 4. napjától büntetésvégrehajtási ügyekben eljárására jogosult bírósági titkárrá

k i n e v e z t e.
A Veszprémi Törvényszék elnöke
dr. Vincze Edinát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját a 2013.
december 1. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő
időtartamra a Veszprémi Járásbíróság elnökhelyettesévé
k i n e v e z t e.

k i j e l ö l t e.
A Pécsi Törvényszék elnöke
dr. Gelencsér Zoltánt, a Pécsi Törvényszék bíráját a 2013. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Rózsa Erikát 2013. november 4. napjától a Szigetvári
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Horn Ildikót és
dr. Horváth Attilát, a Pécsi Járásbíróság bírósági titkárát
2013. december 1. napjától a Pécsi Törvényszékre
dr. Bakos Mariannt, a Pécsi Járásbíróság bírósági titkárát
2013. december 1. napjától a Pécsi Törvényszék PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumába,

SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszűnések
Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Tóth Veronikának, a Szentendrei Járásbíróság bírósági
titkárának 2013. november 30. napjával,
a határozott idejű kinevezése lejártára tekintettel
dr. Csizmadia Ágnesnek, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bírósági ügyintézőjének 2013. november 30. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Szegedi Krisztina Mónikának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának az AA 111472 számú bírói,
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dr. Bánfai Tamarának, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének a BA 172859 számú,
Egyed Zoltánnak, a Kaposvári Törvényszék tisztviselőjének
a BA 169598 számú,
Túri Gábor Emánuelnek, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fizikai dolgozójának a BA 176617 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa és
ifj. Dienes Árpádnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
mellett működő bírósági végrehajtónak a DA 802814 számú
végrehajtói igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bíróság Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. az Egri Törvényszék elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását, civilisztika ügyszakban az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon közigazgatási ügyszakban folyamatban maradt perek egy bíróra jutó számának mérséklésére, valamint a hosszú pertartamú közigazgatási perek
számának és ügyhátralékon belüli arányának mérséklését
szolgáló elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében – az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya
útján – az alábbi dokumentumokat és iratokat ismerheti
meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.

2013/11. SZÁM
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 10. napja 12.00 óra.
2. a Pécsi Törvényszék elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását, civilisztika ügyszakban a törvényszéken
első fokon folyamatban maradt perek egy bíróra jutó számának mérséklését szolgáló elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében – az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya
útján – az alábbi dokumentumokat és iratokat ismerheti
meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 10. napja 12.00 óra.
3. a Szolnoki Törvényszék elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását, büntető ügyszakban a járásbíróságokon,
valamint a törvényszéken első fokon folyamatban maradt
perek egy bíróra jutó száma további emelkedésének megakadályozását szolgáló elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
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- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében – az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya
útján – az alábbi dokumentumokat és iratokat ismerheti
meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 10. napja 12.00 óra.
4. a Szombathelyi Törvényszék elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását, az ügyhátralék kialakulásának megelőzését
szolgáló elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében – az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya
útján – az alábbi dokumentumokat és iratokat ismerheti
meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.

2013/11. SZÁM
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 10. napja 12.00 óra.
5. a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását, az ügyhátralék kialakulásának megelőzését
szolgáló elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében – az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya
útján – az alábbi dokumentumokat és iratokat ismerheti
meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 10. napja 12.00 óra.
Az 1-5. szám alatti pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Bírósági Humánpolitikai Osztályához (1055 Budapest, Szalay u. 16.) 3 példányban kell benyújtani.
6. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 2 polgári ügyszakos (P.III.) bírói állás betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. január 10. napja.
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A pályázatokat a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
7. a Mátészalkai Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a Fehérgyarmati Járásbíróságon – mint félbíró – legfeljebb 3 éves kirendelést vállalnak.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 9. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Mátészalkai Járásbíróság elnökéhez (4701
Mátészalka, Kossuth u. 25.) kell benyújtani.
8. a Nyíregyházi Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. január 9. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Nyíregyházi Járásbíróság elnökéhez (4400
Nyíregyháza, Bocskai út 2.) kell benyújtani.
9. a Szegedi Törvényszéken 1 civilisztika ügyszakos
bírói állás betöltésére.
Szükség esetén törvényszéki másodfokú ügyek intézésére
is. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 3-5. §-ában foglalt
feltételekkel rendelkező pályázók számára előnyt jelent a
civilisztikai ügyszakban eltöltött legalább 6 év bírói gyakorlat.
Részletes szakmai önéletrajz, valamint a Bjt. 4. §-ában és
12. §-ában meghatározott feltételeknek a Bjt. 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 3. napja.
A pályázatot a Szegedi Törvényszék megbízott elnökéhez
(6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
10. a Szegedi Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 3-5. §-ában foglalt
feltételekkel rendelkező pályázók számára előnyt jelent büntető, vagy szabálysértési ügyszakos bírói, illetve bírósági
titkári gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 3. napja.
A pályázatot a Szegedi Járásbíróság elnökéhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
11. a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
1 munkaügyi ügyszakos bírói állás betöltésére.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. §-ában foglalt felté-
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telekkel rendelkező pályázók számára részletes szakmai
önéletrajz és a Bjt. 12. §-a szerinti iratok benyújtásával.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 3. napja.
A pályázatot a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökéhez (6722 Szeged, Tábor u. 4.) kell benyújtani.
12. a Veszprémi Járásbíróságon 3 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. december 31. napja.
A pályázatokat a Veszprémi Járásbíróság elnökéhez (8200
Veszprém, Vár u. 19.) kell benyújtani.
A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. az Ózdi Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám stb.).
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 15. napja 15.30 óra.
2. a Tiszaújvárosi Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám stb.).
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 15. napja 15.30 óra.
3. a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiumában 1
büntető ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a büntető
ügyszakos bíró, akinek legalább 5 éves, másodfokú büntető
ügyszakos törvényszéki ítélkezési gyakorlata van.
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A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám stb.).
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 15. napja 15.30 óra.
Az 1-3. szám alatti pályázatokat a Miskolci Törvényszék
elnökéhez (3525 Miskolc Dózsa György út 4.) kell benyújtani.
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Nyíregyházi Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírók pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a Nyíregyházi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és
azok megvalósításának ütemezéséről szól,
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus
levélcím, telefon-, illetve telefax-szám stb.).
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó felhívásra a pályázata hiányait a megadott határidőben nem pótolja, a pályázat kiírója a pályázatot elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. február 6. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Nyíregyházi Törvényszék elnökéhez (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves tényleges bírói gyakorlattal
rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításáról szól,
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám stb.).
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A bírósági vezetők illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. december 30. napja.
A kinevezés várható időpontja:
2014. február 1.
A pályázatot a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
Ha a pályázó pályázata elkésett vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Mezőtúri Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. december 31. napja.
A pályázatot a Szolnoki Törvényszék elnökéhez (5001
Szolnok, Kossuth u. 1.) kell benyújtani.
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke
és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre
legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az
elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az
Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető
ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól,
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- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
Általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. §ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz
szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem
szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2) bekezdése
alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A Bjt. 4. § (1) bekezdésének e) 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 vagy igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel
rendelkezik.
A Bjt. 5. § (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való
kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy a
Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) 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 jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel igazolnia kell azt
a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása 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. 100. § (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére.
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A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati
feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. § (1) bekezdésében meghatározott bíróság elnöke – a helyi bíróság
elnöke kivételével – elutasítja.
A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása
esetén a pályázatot elutasítja.
Bírósági titkári állásra kiírt pályázat
A Szombathelyi Törvényszék megbízott elnöke
pályázatot hirdet
a Szombathelyi Törvényszéken 1 bírósági titkári állás
betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges
adatokat és tényeket.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Szombathelyi Törvényszéket kell
megjelölni, amely szerve az Iasz. 37. § (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 alávetni magát, és annak
költségét megfizeti.
Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Szombathelyi
Törvényszék megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelni kell:
- önéletrajzot,
- közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,
- közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdés szerint),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek
nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az 1/1999.
(I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
Az illetmény az Iasz. szerint kerül megállapításra.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük a hiányosan, vagy késedelmesen
benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója elutasítja.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2013. december 30. napja.
A pályázatot a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnökéhez (9700 Szombathely, Szily János u. 7.) kell benyújtani.
Belső ellenőri állásra kiírt pályázatok
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Budapest Környéki Törvényszéken 1 belső ellenőri
állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 70. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló, többször módosított 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és
tényeket, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell
igazolnia, hogy büntetlen előéletű és a betöltendő munkakör
ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a Budapest
Környéki Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz.
37/B. § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 31. napja 16.00 óra.
Az állás betöltésének időpontja:
2014. március 20. napja.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék (1143 Budapest, Pf. 175.) elnökének kell benyújtania.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
Végrehajtási ügyintézői állásra kiírt pályázat
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kecskeméti Járásbíróságon 1 végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban (Vht.) 263. §
(2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdésének a)
és c)-d) pontjában, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, végrehajtási ügyintézői

2013/11. SZÁM
szakvizsgával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz
pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint
vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott
körülmény nem áll fenn.
A pályázathoz mellékelni kell a Vht. szerinti kinevezési
feltételek fennállását igazoló okiratok másolatát, részletes
szakmai önéletrajzot, a 8000/2001. (IK 12.) IM tájékoztató
szerint elkészített pályamunkát és igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 10. napja.
A pályázatot a Kecskeméti Törvényszék elnökéhez (6000
Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.
Végrehajtó-helyettesi állásra kiírt pályázat
A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszéken 1 törvényszéki végrehajtóhelyettesi állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) 256. §-a
folytán alkalmazandó 240/F. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi
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. § (2) bekezdés a)-d) pontjában
meghatározott körülmény nem áll fenn.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát, vagy azok közjegyző által hitelesített
másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítsa az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. december 20.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve
postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy személyesen
(Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája: 1055 Budapest,
Markó u. 27., II. em. 17.) kell benyújtani.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
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A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
Európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére
kiírt pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén büntető ügyszakos, közigazgatási és munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett
bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatra
vonatkozó szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH
utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, pályaművet, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló
dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell
jelölni, hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. január 6. napja 12.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. február 17.
2. a Fővárosi Ítélőtábla (a Budapest Környéki, Székesfehérvári és Balassagyarmati Törvényszék) illetékességi területén büntető ügyszakos, közigazgatási és
munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó
tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett
pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az
Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a
magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatra
vonatkozó szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH
utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, pályaművet, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló
dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell
jelölni, hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. január 6. napja 12.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. február 17.
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3. a Debreceni Ítélőtábla (a Debreceni, a Miskolci, a
Nyíregyházi és az Egri Törvényszék) illetékességi területén közigazgatási ügyszakos európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett
bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatra
vonatkozó szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH
utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, pályaművet, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló
dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell
jelölni, hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. január 6. napja 12.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. február 17.
4. a Győri Ítélőtábla (a Győri, a Tatabányai, a Szombathelyi és a Veszprémi Törvényszék) illetékességi
területén polgári és gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó tisztség
betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett
bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatra
vonatkozó szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH
utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, pályaművet, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló
dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell
jelölni, hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. január 6. napja 12.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. február 17.
5. a Pécsi Ítélőtábla (a Pécsi, a Kaposvári, a Szekszárdi és a Zalaegerszegi Törvényszék) illetékességi
területén közigazgatási és munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett
bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
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(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatra
vonatkozó szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH
utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, pályaművet, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló
dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell
jelölni, hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. január 6. napja 12.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. február 17.
6. a Szegedi Ítélőtábla (a Szegedi, a Kecskeméti, a
Gyulai és a Szolnoki Törvényszék) illetékességi területén munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó
tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett
bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatra
vonatkozó szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH
utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, pályaművet, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló
dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell
jelölni, hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. január 6. napja 12.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. február 17.
Az 1-6. szám alatti pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az Országos Bírósági
Hivatal elnökéhez benyújtani (1055 Budapest, Szalay u. 16.).

PROGRAMOK
2013. december 2.
Az Országos Bírói Tanács ülése
Helyszín: Tatabányai Törvényszék
2013. december 9-13.
Központi felkészítő képzés bírósági és ügyészségi fogalmazók részére a szakvizsga „B” (büntető) részéhez /jogszabályban
és az OBHE határozatában előírt kötelező képzések/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. december 17-18.
Pszichológiai tréning a tárgyalótermi kirívó és váratlan
magatartások, valamint a tárgyalás feszült, támadó légkör-
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ének és a nyilvánosság kezelésének pszichológiai technikáiról – bírák részére /szabadon választható tematikus képzések:/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. december 3-4.
Empátia, szimpátia a tárgyalóteremben – bírák részére
/szabadon választható tematikus képzések:/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

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

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
2013. évi CLXV. törvény
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2013. évi CLXXV. törvény
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
2013. évi CLXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CLXXVIII. törvény
Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
2013. évi CLXXXVI. törvény
Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról
26/2013. (X. 21.) KIM rendelet
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős
személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról
22/2013. (X. 29.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
88/2013. (X. 22.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról
89/2013. (X. 22.) OGY határozat
A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása
és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
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30/2013. (X. 28.) AB határozat
A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998.
(III. 6.) IM rendelet egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
31/2013. (X. 28.) AB határozat
A Kúria Kvk.II.37.215/2012/2. számú végzése, valamint az
Országos Választási Bizottság 41/2012. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
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„szerződésen alapuló tartozás” fogalmába mind a szerződésben az adós által vállalt, mind a szerződésből eredő egyéb
– a hitelező által az adóssal a pénzkövetelés megismeréséhez
szükséges terjedelemben közölt – hitelezői igények beletartoznak, ideértve a nem szerződésszerű teljesítésből, illetve a
szerződés megszűnéséből eredő pénzköveteléseket is.
Indokolás
I.

33/2013. (XI. 22.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
34/2013. (XI. 22.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 207. § (6)
bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkotmányjogi panaszok elutasításáról
Köf.5042/2013/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5039/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köm.5023/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5040/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5045/2013/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köm.5025/2013/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5047/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

JOGEGYSÉGI HATÁROZAT
A Kúria
4/2013. PJE számú
jogegységi határozata
A Kúria Polgári Kollégiumának összevont polgárigazdasági jogegységi tanácsa, a Kúria Polgári Kollégiumának
kollégiumvezetője által a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 34. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdésének a) pontja alapján előterjesztett jogegységi indítvány folytán indult jogegységi eljárásban meghozta a következő
j o g e g y s é g i h a t á r o z a t o t:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (Cstv.) 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti

A Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője a kialakult eltérő joggyakorlat miatt jogegységi eljárás lefolytatását
indítványozta abban a kérdésben, hogy a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban Cstv.) 27. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt, az
„adós szerződésen alapuló tartozása” körébe az adós mely
tartozásai vonhatók: csak a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének elmaradásából eredő, vagy azok a tartozásai is, melyek a nem szerződésszerű teljesítés következményeként felmerült egyéb hitelezői pénzkövetelésekből erednek.
A bírósági gyakorlat egységes abban, hogy a felek között
létrejött szerződésben meghatározott pénztartozás teljesítésének elmulasztása – a törvényben előírt egyéb feltételek
fennállása esetén – alapul szolgál a fizetésképtelenség megállapítására. Eltérő ítélőtáblai határozatok születtek azonban
annak elbírálása körében, hogy ha történt teljesítés, de az
nem volt szerződésszerű, akkor az ebből eredő egyéb pénzkövetelések (kötbér, szavatossági igények, kártérítés) megalapozhatják-e az adós fizetésképtelenségének megállapítását.
A kérdésben eddig született ítélőtáblai határozatok alapján
megállapítható egyik álláspont szerint a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjának nyelvtani, logikai, teleologikus és rendszertani értelmezéséből következően a jogalkotó szándéka a
szerződés jellemző szolgáltatásából fakadó tartozás fennállásához kapcsolta a fizetésképtelenség megállapítását és nem
kívánt bevonni olyan többlet-tényállási elemet – például a
szerződésszegést – ami ezen túlmutat (Fővárosi Ítélőtábla
15.Fpkf.43.020/2012/4.).
A másik álláspont szerint szerződésen alapuló az a hitelezői igény
is, amelyet a hitelező a hibás teljesítésre, vagy a szerződés megszűnése után felmerülő követeléseire alapítottan támaszt az adóssal
szemben (Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.938/2009/3.; Fővárosi
Ítélőtábla 12.Fpkf.43.384/2012/3.; Fővárosi Ítélőtábla 12.
Fpk.44.616/2008/2.; Szegedi Ítélőtábla Fpkf.I.30.084/2011/2.).
II.
A legfőbb ügyész jogegységi indítványra tett nyilatkozata
szerint a Cstv. 27.§ (2) bekezdés a) pontja vitatott rendelkezésének helyes értelmezése az, hogy a szerződésen alapuló
kötelezettségnek nemcsak az adós szerződésben vállalt ellenszolgáltatása minősül, hanem a szerződés nem, vagy nem
megfelelő teljesítéséből eredő követelés is. Ezért minden
olyan tartozás, amelynek jogalapját a felek közti szerződés
képezi, valamennyi egyéb feltétel fennállása esetén a fizetésképtelenség megállapításához vezethet. A fizetésképtelenség
megállapítása szempontjából közömbös, hogy a hitelező
által érvényesített követelés – az adós szempontjából tarto-
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zás – milyen jogcímen keletkezik, ha az az adós és a hitelező
között létrejött szerződésen alapul.
III.
A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint „a bíróság az
adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az adós
szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a
teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette
ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési
felszólításra sem teljesítette.”
A Cstv. 1992. január 1-jén történt hatályba lépése óta – a
törvény különböző paragrafusaiban és eltérő megfogalmazással – a hitelező likviditási alapon kezdeményezheti a
felszámolási eljárást, azaz arra hivatkozással, hogy az adós a
hitelezőnek nem fizette meg az esedékes, de nem vitatott
vagy elismert tartozását meghatározott időn belül és emiatt
fennáll a fizetésképtelensége.
A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjában a szerződésen alapuló követelésekre történő korlátozás a 2007. július 7-én
hatályba lépett 2007. évi LXXVIII. törvénnyel történt módosítással került a Cstv.-be.
Az említett határozatokból megállapíthatóan a bírói gyakorlat egységes olyan esetben, ha a hitelező az adós részére
teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét, de az adós
nem egyenlítette ki ennek a szerződésben meghatározott
pénzbeli ellenértékét. Ilyenkor a hitelező – a törvényben
előírt egyéb feltételek fennállása esetén – kezdeményezheti a
felszámolási eljárás lefolytatását.
A jogegységi tanácsnak abban kellett állást foglalnia, hogy
a nem szerződésszerűen teljesített kötelezettségekből, az
érvénytelen szerződésből, illetve a szerződés megszűnéséből
eredő pénzkövetelés megalapozhatja-e az adós fizetésképtelenségét.
A szerződés megszegéséből eredő követelések értelemszerűen szerződésen alapulnak. Ha bármely tartalmi elem tekintetében a szerződés nem teljesül, azaz a kötelezettség szerződésszerű teljesítése elmarad, szerződésszegés valósul meg.
A visszterhes szerződésekben jellemzően az egyik fél dolog
szolgáltatására vállal kötelezettséget, a másik fél pedig a
pénzbeli ellenérték, azaz a pénzszolgáltatás fizetését vállalja.
A szerződésszegés bármely szerződő fél oldalán megvalósulhat. A pénzszolgáltatásra köteles fél részéről előállhat
fizetési késedelem, a fizetés teljesítésének megtagadása vagy
meghiúsulása, míg a dologszolgáltatást vállaló fél ugyancsak
teljesíthet késedelmesen, hibásan, a teljesítést megtagadhatja,
vagy az meghiúsulhat. A dologszolgáltatás nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítéséből – a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazva – az igények pénzkövetelés formájában jelennek meg.
A polgári jogviszonyok alapvető elve a felek egyenjogúsága. A szerződésben vállalt szolgáltatásokat a feleknek kölcsönösen kell nyújtaniuk, és szerződésszegés esetén azonos
következményekkel kell számolniuk.
A vizsgált normaszöveg nyelvtani értelmezéséből megállapítható, hogy az nem szűkíti le a szerződésen alapuló tartozás fogalmát kizárólag a hitelező szolgáltatásának szerződésben meghatározott pénzbeli ellenértékére, azaz az adós
főszolgáltatására.
A logikai értelmezés alapján sem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a teljesítési határidőre történő utalás miatt a
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jogalkotó szándéka a szerződés jellemző szolgáltatásából
fakadó tartozás fennállásához kapcsolta volna a fizetésképtelenség megállapítását.
A teleologikus értelmezés alkalmazásával sem állapítható
meg, hogy a jogszabály módosítás célja a felszámolási eljárás
kezdeményezése lehetőségének ilyen tartalmú korlátozása
lett volna.
A jogegységi tanács a fentieknek megfelelően – a polgári
jogi alapelveket is figyelembe véve – a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjának értelmezése alapján azt állapította meg,
hogy a „szerződésen alapuló tartozás” kifejezés tágabb értelmezésének az elfogadása indokolt.
A felszámolási kérelem benyújtása előtt a hitelezőnek
számlával, vagy egyéb módon először fel kell hívnia az adóst
a fizetésre. Ezt a fizetési felhívást az adóssal bizonyítottan
közölni kell. A felhívás közlése körében a Cstv. 27. § (3)
bekezdés első mondatában található kézbesítési vélelem nem
alkalmazható, az ugyanis az adós vitatását, illetve a hitelező
írásbeli fizetési felszólítását tartalmazó iratokra utal vissza és
nem a hitelezőnek az adós részére megküldött, igénybejelentést tartalmazó számlájára, illetve fizetési felhívására. Ha az
adós a küldemény megismerését a saját magatartásával akadályozza – például az átvétel megtagadásával –, az úgy tekintendő, hogy a küldemény az adós számára ismertté vált.
A felek együttműködési kötelezettsége alapján a szerződésen alapuló egyéb – a nem szerződésszerű teljesítésből,
illetve a szerződés megszűnéséből eredő – követelések érvényesítésének is az a feltétele, hogy a jogosult hitelező a követelését a kötelezett adós tudomására hozza, a szerződésben
nem rögzített követelésének megismerését lehetővé tegye.
A hitelező tehát csak akkor küldheti el az adós számára a
Cstv. 27. § (3) bekezdése szerinti fizetési felszólítást
– amelynek kézhezvétele után az adós már nem vitathatja a
hitelező követelését –, ha az adóssal a megfelelő tartalmú
számlát, a legalább a követelés ténybeli alapját, jogcímét,
összegét és teljesítési határidejét tartalmazó fizetési felhívást
bizonyíthatóan közölte, és letelt az adós számára a követelés
vitatására rendelkezésre álló törvényi határidő. Az adós nem
számolható fel ugyanis egy olyan követelés miatt, amely
korábban számára nem vált ismertté.
IV.
A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a bírósági
jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 25. §)
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és
határozatát a Bszi. 42. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar
Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2013. november 6.
Dr. Török Judit s. k.
a tanács elnöke
Dr. Csőke Andrea s. k.
előadó bíró

Dr. Vezekényi Ursula s. k.
bíró

Dr. Farkas Attila s. k.
bíró

Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.
bíró

Megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 195. számában.
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