BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2013/9.
HELYESBÍTÉS

Tisztelt Olvasó/Pályázó!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2013/9. számának
1.) 21. oldalán, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 4. szám alatt – a Balassagyarmati
Törvényszék elsőfokú büntető ügyszakos bírói állás betöltésére – kiírt pályázatának
szövege hiányosan jelent meg.
A pályázat szövege helyesen:
„a Balassagyarmati Törvényszéken 1 elsőfokú büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a büntető ügyszakban eltöltött legalább 5 éves bírói
gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja. 15.00 óra.
A pályázatot a Balassagyarmati Törvényszék elnökéhez (2600 Balassagyarmat, Köztársaság
tér 2.) kell benyújtani.”
2.) 21. oldalán, a Kúria elnöke 4. szám alatt – a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumában 1 tanácselnöki állás betöltésére – kiírt pályázata beérkezésének határideje
elírásra került. (A pályázat beérkezésének határideje: 2013. október 12. napja 12.00 óra.)
A pályázat beérkezésének határideje helyesen:
„2013. október 31. napja 12.00 óra.”
A Közlöny további tartalma változatlan.
Budapest, 2013. október 15.

Szerkesztőség
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333/2013. (VIII. 6.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi
Törvényszéken 2013. évben végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített jelentésről, az ellenőrzés lezárásáról
355/2013. (VIII. 28.) OBHE számú határozat a Budapest
Környéki Törvényszéken 2013. évben végrehajtott fejezeti
szintű rendszerellenőrzésről készített jelentésről, az ellenőrzés
lezárásáról
359/2013. (VIII. 30.) OBHE számú határozat „Intézmény
Irányítási Rendszer Munkacsoport” működéséről
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53/2013. (IX. 10.) OBT határozat
54/2013. (IX. 10.) OBT határozat
55/2013. (IX. 10.) OBT határozat
56/2013. (IX. 10.) OBT határozat
57/2013. (IX. 10.) OBT határozat
58/2013. (IX. 10.) OBT határozat
59/2013. (IX. 10.) OBT határozat
60/2013. (IX. 10.) OBT határozat
61/2013. (IX. 10.) OBT határozat
62/2013. (IX. 10.) OBT határozat
63/2013. (IX. 10.) OBT határozat
64/2013. (IX. 10.) OBT határozat
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /9
327/2013. (VII. 30.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnökének a Bicskei Járásbíróságon elnöki feladatok ellátásával történő ismételt megbízásáról
328/2013. (VII. 31.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2013. július hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről
329/2013. (VIII. 6.) OBHE számú határozat az Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
330/2013. (VIII. 6.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
331/2013. (VIII. 6.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
332/2013. (VIII. 6.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
334/2013. (VIII. 13.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
335/2013. (VIII. 13.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
336/2013. (VIII. 13.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
337/2013. (VIII. 14.) OBHE számú határozat bírónak tartós külszolgálat ellátása engedélyezéséről
338/2013. (VIII. 14.) OBHE számú határozat bíráknak a
Kúriára történő kirendeléséről
339/2013. (VIII. 14.) OBHE számú határozat bírónak a
Szegedi Járásbíróságról a Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
340/2013. (VIII. 14.) OBHE számú határozat bíráknak a
Debreceni Törvényszékről a Szegedi Törvényszékre történő
kirendeléséről
341/2013. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
342/2013. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
343/2013. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
344/2013. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró kinevezéséről
345/2013. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bírói állásokra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák kinevezéséről
346/2013. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bírói állásokra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák kinevezéséről
347/2013. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról
348/2013. (VIII. 16.) OBHE számú határozat bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák áthelyezéséről
349/2013. (VIII. 23.) OBHE számú határozat minisztériumba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről
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350/2013. (VIII. 24.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
351/2013. (VIII. 24.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár kijelöléséről
352/2013. (VIII. 27.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2013. augusztus hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
353/2013. (VIII. 27.) OBHE számú határozat a Kúrián
belső ellenőrzési vezető kinevezéséről
354/2013. (VIII. 27.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtáblán belső ellenőr kinevezéséről
356/2013. (VIII. 29.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
357/2013. (VIII. 30.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról
358/2013. (VIII. 30.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról
360/2013. (IX. 4.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről
és a Budapest Környéki Törvényszékre történő beosztásáról
361/2013. (IX. 4.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-ának (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró
kijelöléséről
363/2013. (IX. 11.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok kijelöléséről
364/2013. (IX. 11.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
365/2013. (IX. 11.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
366/2013. (IX. 16.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
367/2013. (IX. 16.) OBHE számú határozat a Pécsi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel rendelkező
törvényszékké kijelöléséről
368/2013. (IX. 19.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
369/2013. (IX. 19.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
370/2013. (IX. 20.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
371/2013. (IX. 25.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák áthelyezéséről
372/2013. (IX. 26.) OBHE számú bírói állásra benyújtott
pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
373/2013. (IX. 26.) OBHE számú határozat az 1427/2013.
(VII. 10.) Korm. határozat alapján tisztviselői, bírósági ügyintézői és szakértő szaktanácsadói álláshelyek Fővárosi Törvényszéken történő rendszeresítéséről
374/2013. (IX. 26.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
375/2013. (IX. 26.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
376/2013. (IX. 27.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
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A Debreceni Ítélőtábla elnökének személyi határozatai
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének személyi határozatai
A Szegedi Ítélőtábla elnökének személyi határozata
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének személyi
határozatai
A Debreceni Törvényszék elnökének személyi határozatai
Az Egri Törvényszék elnökének személyi határozata
A Fővárosi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Kaposvári Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Miskolci Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének személyi határozata
A Pécsi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Szegedi Törvényszék megbízott elnökének személyi
határozatai
A Szekszárdi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Szolnoki Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Tatabányai Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének személyi határozatai

SZEMÉLYI HÍREK /19
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati felhívásai
A Kúria elnökének pályázati felhívásai
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati
felhívása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
Európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére
kiírt pályázatok
A Kúria elnökének pályázati felhívásai
Bírósági titkári állásra kiírt pályázatok
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
Törvényszéki végrehajtói állásra kiírt pályázat
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

UTASÍTÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények
közbeszerzéseiről szóló szabályzatról
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
rendelkezéseinek a „Bíróságok fejezet” hatálya alá tartozó
intézményeknél történő egységes alkalmazása, a
közbeszerzési eljárások lebonyolítása és a felelősségi
rendszer legfontosabb szabályainak kialakítása érdekében, a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
következő szabályzatot alkotom:
A szabályzat hatálya
1. §
A szabályzat hatálya a Kúriának, az ítélőtábláknak, a törvényszékeknek (a továbbiakban együtt: bíróságok) és az
Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH, a
bíróságok és az OBH a továbbiakban együtt: Intézmények) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.), valamint a minősített adatot, az
ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedéseket igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet szerinti közbeszerzési eljárásaira, és az azok
eredményeként megkötött szerződésekre terjed ki.
Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei
2. §
(1) A szabályzat alkalmazásában ajánlatkérők: a bíróságok
és az OBH. A Kbt. által az ajánlatkérő szervezetek vonatkozásában előírt valamennyi kötelezettséggel kapcsolatban a
felelősség az ajánlatkérőt terheli.
(2) A bíróságok által végzett, a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzés – kivéve informatikai eszközök –, építési beruházás,
építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés – kivéve az informatikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások – és szolgáltatási koncesszió – kivéve az informatikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások – esetében ajánlatkérő a bíróság.
(3) Az OBH által végzett, a Kbt. hatálya alá tartozó
árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió
esetében ajánlatkérő az OBH.
(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazása során az (5)
bekezdést és a 6. és a 7. §-t is figyelembe kell venni.
(5) A központi keretből történő egységes beruházás, valamint a bírósági szervezet egészét érintő közbeszerzés
esetében – az OBH elnökének döntése alapján – ajánlatkérő
az OBH. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként
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az OBH, mint ajánlatkérő köt szerződést a nyertes ajánlattevővel, közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel.
(6) Az OBH az egységes beruházás, közbeszerzés eredményeképpen megvalósított és kifizetett építési beruházást,
leszállított eszközöket, az eszközök bekerülési értékeként
megjelenő szolgáltatást, folyamatban lévő beruházásként
tartja nyilván és aktiválás céljából – az informatikai eszközök
kivételével – térítésmentesen átadja a bíróságok részére.
(7) Az OBH a közbeszerzés eredményeképpen igénybe
vett és kifizetett, az eszköz bekerülési értékében meg nem
jelenő szolgáltatások értékét a saját könyveiben számolja el.
(8) Az informatikai eszközök beszerzése központosítva
történik, a bíróságok részére történő térítésmentes
átadásáról beszerzési formától és értékhatártól függetlenül
az OBH részéről minden esetben egyedi döntés születik.
3. §
(1) Az ajánlatkérő önálló közbeszerzési szabályzatban köteles meghatározni a következő témaköröket: a közbeszerzési eljárások (minden eljárás-típus) tervezésének, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi
rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, az eljárás során hozott
döntésekért felelős személyek, illetőleg testületek körét, a
közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét. Amennyiben
az ajánlatkérő szükségesnek tartja, az önálló közbeszerzési
szabályzatban meghatározhatja a szerződés megkötésének
és teljesítésének közbeszerzési vonatkozású szabályait,
illetve más – a közbeszerzésekkel összefüggő – előírásokat.
(2) Az ajánlatkérő bíróság a Kbt. 33. § (1) bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervét az adott év február 15. napjáig, továbbá – felmerülése esetén – az éves közbeszerzési terv módosítását a közbeszerzési terv, valamint a
közbeszerzési tervmódosítás elkészítését követően haladéktalanul, de legalább a közbeszerzési tervmódosítás tervezett
hatálybalépésének napját 15 nappal megelőzően köteles
jóváhagyásra megküldeni az OBH elnökének.
(3) Az ajánlatkérő bíróság az éves összesített közbeszerzési tervét, továbbá annak módosítását – az OBH elnöke
jóváhagyásának kézhezvételétét követően – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően köteles közzétenni a honlapján,
valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.
(4) Amennyiben a bíróság a Kbt. 32. § (1) bekezdése szerint előzetes összesített tájékoztatót készít, akkor azt, az
elkészítését követő 15 napon belül – tájékoztatás céljából –
köteles az OBH részére megküldeni.
(5) Az ajánlatkérő bíróság a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti éves statisztikai összegezést az abban meghatározott
határidőig köteles elkészíteni, és – az összegezés másolatának az OBH részére való egyidejű továbbítása mellett –
megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére.
(6) Az ajánlatkérő bíróság az adott évi közbeszerzési terve
megvalósításának állásáról, évente tárgyév július 15. napjáig
féléves, azok teljesítéséről tárgyév január 15. napjáig éves
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beszámolót köteles készíteni, és azt az OBH elnöke részére
megküldeni.
(7) Az intézmények – azon közbeszerzési eljárásokban,
melyekben a 2. § (2)-(8) bekezdések szerint, a 6. és 7. §-ra is
figyelemmel, ajánlatkérőnek minősülnek – kötelesek gondoskodni a Kbt. 31. §-ában előírtak teljesítéséről.
(8) Az ajánlatkérő bíróság köteles az OBH elnökét soron
kívül tájékoztatni arról, ha
a) a közbeszerzési eljárásával kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet nyújtanak be, vagy jogorvoslati eljárást
kezdeményeznek, a kérelemmel kapcsolatos álláspontja
egyidejű ismertetésével;
b) a közbeszerzési eljárásban egyik ajánlattevő sem vagy
az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – a
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel –
megfelelő ajánlatot, a fedezet biztosítására vonatkozó javaslattal együtt.
(9) Az ajánlatkérő bíróság a 8. bekezdés a) és b) pontjában
hivatkozott esetben az eljárás eredményére vonatkozó döntést csak az OBH elnöke egyetértésével hozhatja meg.
A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje
4. §
(1) Amennyiben az ajánlatkérő az OBH, a közbeszerzési
eljárás ellenőrzését – annak különböző szakaszaiban – az
OBH ellenőrzési nyomvonalaiban foglaltaknak megfelelően,
(közbeszerzés, projekt) az abban kijelölt ellenőrzésért felelősök, valamint az OBH belső ellenőre, illetve a Pénzügyi
Ellenőrzési Önálló Főosztály az OBH elnöke által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyve alapján végzik, szakmai
felügyeletét pedig az OBH Közbeszerzések és Szerződéses
Kapcsolatok Osztálya látja el.
A Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Osztálya
feladatait részletesen az OBH Közbeszerzési szabályzata
határozza meg.
(2) Amennyiben az ajánlatkérő valamely bíróság, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést – az OBH elnökének döntése
alapján, valamint az OBH elnöke által előzetesen jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint – az OBH
Pénzügyi Ellenőrzési Önálló Főosztálya végzi, nem érintve
a bíróság függetlenített belső ellenőrének a külön jogszabályban meghatározott feladatait.
(3) Az OBH elnöke jogosult a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az ajánlatkérőként eljáró bíróság bármely előkészítés alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt közbeszerzési
eljárását ellenőrizni, és ennek során azok közbenső- vagy
utóellenőrzését elrendelni. Ebben az esetben az ellenőrzést
végezheti az OBH elnöke által megbízott közbeszerzési
szakértő is.
5. §
(1) Az ellenőrzést végző a közbeszerezési eljárás során rendelkezésre álló iratokat tételes iratjegyzék kíséretében veszi át
az OBH érintett főosztályától, illetve főosztályaitól, valamint
a bíróságoktól, akik az elektronikus formában rendelkezésre
álló iratokat ilyen formában is kötelesek átadni.
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(2) A 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti ellenőrzés a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének különböző
szakaszaiban elsősorban az alábbiakra terjed ki:
a) a közbeszerzés hatálya alá tartozó gazdasági események
során a jogszabályok előírásaiban és a belső szabályzatokban foglaltak, valamint az OBH elnökének döntése maradéktalanul érvényesültek-e,
b) a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás, valamint a teljesítésigazolás rendben megtörtént-e,
c) az adott szakaszban rendelkezésre álló forrás felhasználása a szerződésben foglaltak szerint valósult-e meg.
(3) A 4. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzés arra terjed ki,
hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása
megfelelt-e a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek.
A közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos
jogkörökre vonatkozó sajátos rendelkezések
6. §
A központi informatikai, oktatási feladatok ellátásával
kapcsolatos árubeszerzések és szolgáltatások körében, a
Bíróságok fejezet költségvetéséből finanszírozott beszerzéseknél ajánlatkérő az OBH.
7. §
(1) Amennyiben a közbeszerzés tárgya a nemzeti értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű építési beruházás,
annak előkészítését az OBH illetékes szervezeti egysége
végzi. Ennek keretében felméri az igényeket, a meglevő
épületek állapotát, és a bíróság elnökével történő egyeztetés
alapján elkészíti a tervezési programot, meghatározza a
várható kiadásokat, és a beruházásra vonatkozó döntésre
előterjesztést készít az OBH elnöke részére.
(2) A beruházás tárgyában meghozott OBH elnöki döntést követően a közbeszerzési eljárást a bíróság, illetve a
Kbt. 21. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás alapján, a
bíróság javára az OBH bonyolítja le. A bíróság által indított
eljárásba műszaki szakértőként be kell vonni az OBH illetékes szervezeti egységét (a továbbiakban: Közreműködő).
(3) Az OBH elnöke a 6. § és a 7. § (1) és (2) bekezdése szerinti eseteken kívüli közbeszerzési eljárások tekintetében is
rendelkezhet úgy, hogy – a Kúria kivételével – a bíróságok,
mint ajánlatkérők közbeszerzési eljárását az eljárás bonyolultságára, összetettségére, műszaki tartalmára, nagyságára, kiemelt jelentőségére, gazdaságossági szempontokra vagy hasonló körülményekre tekintettel, a Kbt. 21. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazás alapján, a bíróság javára az OBH
bonyolítja le, vagy hogy – a Kúria kivételével – a bíróság által
lebonyolított közbeszerzési eljárásba az OBH olyan személyt
jelöl ki (a továbbiakban: Kijelölt személy), aki részt vesz a
közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési
eljárásban kiadandó egyéb felhívás, kiegészítő irat és dokumentáció előkészítésében, valamint a közbeszerzési eljárásnak
a felhívás megjelenése utáni összes eljárási cselekményében,
beleértve a bírálóbizottság tevékenységét is.
(4) Az ajánlatkérőt és a Közreműködőt, valamint a Kijelölt személyt az eljárás során együttműködési kötelezettség
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terheli. Az ajánlatkérő köteles a Közreműködőnek illetőleg
a Kijelölt személynek a kért információkat megadni, a szükséges dokumentációkat (ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is) a rendelkezésére
bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését
elősegíteni.
(5) A Közreműködő részt vesz a felhívás és a dokumentáció előkészítésében, a kivitelezés külső szereplőinek kiválasztásában, így jelen van az ajánlatok felbontásánál, tagja a
bírálóbizottságnak, folyamatosan ellenőrzi a beruházás
folyamatát és a beruházás lebonyolítását, részt vesz a beruházás eredményeként létrehozott építmény átadás-átvételi
eljárásban, valamint végzi mindazon eljárási cselekményeket, melyek a beruházás szabályszerű és határidőre történő
megvalósításához szükségesek.
(6) A Közreműködő a kivitelező illetve kivitelezők és a
kivitelezésben résztvevő további szereplő illetve szereplők
teljesítési igazolással ellátott számláját műszaki szakmai
szempontból ellenőrzi, ennek során a teljesítési határidő
figyelembevételével összeveti a számlán feltüntetett és ténylegesen elvégzett – a teljesítési igazoláson feltüntetett –
teljesítést, az ellenőrzött számlára rávezeti a kifizetés engedélyezésének tényét. A kivitelező számlájának pénzügyi
ellenőrzésére, majd kiegyenlítésére csak ennek megtörténtét
követően kerülhet sor.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követő hónap 30. napján
lép hatályba.
(2) Az utasítást a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokra és az ezek alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni.
(3) Az Intézmények az utasítás hatályba lépéséig kötelesek
gondoskodni az utasítás és a saját közbeszerzési szabályzatuk összhangjának megteremtéséről.
(4) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2006. évi 2. számú szabályzata.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HATÁROZAT
333/2013. (VIII. 6.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszéken 2013. évben végrehajtott
fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített
jelentésről, az ellenőrzés lezárásáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a Nyíregyházi
Törvényszéken 2013. évben az intézmény költségvetési
előirányzatokkal való gazdálkodása és a pótelőirányzat felhasználása tárgyában végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített jelentést elfogadja, ezzel az ellenőrzést
„lezártan befejezettnek” nyilvánítja.
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2. Az intézmény gazdálkodásának újabb, fejezeti szintű
ellenőrzésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.) szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, valamint az OBH elnöke által jóváhagyott
fejezeti szintű ellenőrzési terv alapján kerül sor.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
355/2013. (VIII.28.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszéken 2013. évben
végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről
készített jelentésről, az ellenőrzés lezárásáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest Környéki Törvényszéken 2013. évben az intézmény költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodása és a pótelőirányzat
felhasználása tárgyában végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített jelentést elfogadja, ezzel az ellenőrzést „lezártan befejezettnek” nyilvánítja.
2. Az intézmény gazdálkodásának újabb, fejezeti szintű
ellenőrzésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.) szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, valamint az OBH elnöke által jóváhagyott
fejezeti szintű ellenőrzési terv alapján kerül sor.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
359/2013. (VIII. 30.) OBHE számú
határozat
„Intézmény Irányítási Rendszer Munkacsoport”
működéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos
Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (9) bekezdése, 15. §-a,
valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 5/2012.
(VII. 18.) számú OBH elnöki ajánlás 2.3. pontja alapján
többszintű, intézményi és fejezeti szinten is egységes Intézmény Irányítási Rendszer (melynek fő moduljai: tervezés,
pénzügy, könyvelés, eszköznyilvántartás, bevétel, letét,
bűnjelkezelés, kontrolling, vezetői információs rendszer,
amelyek interfészek segítségével tartanak kapcsolatot a
NEXON bér, BIIR, HR, CSŐD- eljárási, stb. informatikai
rendszerekkel) beszerzése, fejlesztése és bevezetése céljából
az „Intézmény Irányítási Rendszer Munkacsoportot” hoztam létre.
A Munkacsoport kiemelt feladatai két fő szakaszra bonthatók:
I. Beszerzési szakasz
• Nagyvonalú projektterv készítése,
• Új rendszerrel szembeni követelmény rendszer megfogalmazása,
• Gazdálkodási folyamatok újratervezése,
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• A most is fejlesztett és a továbbiakban működő rendszerek és az új irányítási rendszer összhangjának megteremtése,
• Pályázati kiírás szakmai részének elfogadása,
• Beérkező pályázatok szakmai értékelése,
• A megfelelő rendszer és szállító kiválasztása.
II. Teljesítési szakasz
• Bevezetési projektterv szakmai értékelése és szakmai
elfogadása,
• Rendszerterv szakmai értékelése és szakmai elfogadása,
• Teljesítés szakmai felügyelete,
• Gazdálkodási folyamatok újra szabályozása,
• A bevezetést követő első negyedéves tapasztalatok értékelése.
A feladat elvégzésének határidejét 2015. április 30. napjában határoztam meg.
Az „Intézmény Irányítási Rendszer Munkacsoport” elnökeként Kőrösi Violát, az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjét bíztam meg. A munkacsoport további tagjainak megbízására külön intézkedéssel
kerül sor.
A munkacsoportok ügyrendjének részletes szabályairól az
5/2012. (VII. 18.) számú OBH elnöki ajánlás rendelkezik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
51/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének 20576/2013. OBH és 20577/2013. OBH számú,
a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
52/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának az „Igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének és elszámoltathatóságának értékelése
az uniós igazságügyi eredménytábla adataira is figyelemmel”
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elnevezésű munkacsoportjába dr. Nyakó Zsuzsannát és
dr. Hámori Attilát, „A közös sztenderdek megállapítása”
elnevezésű munkacsoportjába dr. Simon Leventét delegálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
53/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a Bíróságok fejezet 2014. évi
tervezett költségvetési előirányzatairól szóló OBH elnökének tájékoztatását elfogadja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
54/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a Juhász Andor-díj arany és
bronz fokozata tekintetében növelni kívánja az odaítélhető
kitüntetések számát.
Díjat alapít – erkölcsi elismerésként – olyan külföldi személy részére, aki sokat tett vagy tesz a magyar igazságszolgáltatásért.
A 10 éves folyamatos bírói szolgálati viszonyt elérő, kiválóan alkalmas vizsgálati minősítéssel rendelkező bíró részére
új elismerést alapít.
Az Országos Bírói Tanács ajánlást készít a törvényszéki és
ítélőtáblai elnökök részére a helyileg alapítandó erkölcsi
elismerések létrehozása vonatkozásában.
A fentiek részletei és konkrétumai vonatkozásában a Tanács a döntést a 2013. októberi OBT ülésre halasztja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
55/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítást elfogadja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
56/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény vonatkozásában előterjesztett módosítást támogatja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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57/2013. (IX. 10.) OBT
határozat

62/2013. (IX. 10.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. tv. (Bjt.) módosítására
vonatkozó javaslatot a 40. § (2) bekezdése vonatkozásában
megfogalmazott változtatással támogatja.

Az Országos Bírói Tanács elfogadja az OBH elnökének
javaslatát azzal, hogy felhívja az OBT korábban ezzel foglalkozó munkabizottságát arra, hogy állítsa össze a jelzett
kérdéseken túl, a korábbi OBT ajánlás hatályosulására figyelemmel feltehető kérdéseket.

Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
58/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az első- és másodfokú szolgálati bíróság elnökeinek beszámolóját elfogadja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
59/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. (Iasz.)
törvény vonatkozásában előterjesztett módosítást támogatja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
60/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács javasolja, hogy a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet módosításra kerüljön akként, hogy az Országos Bírói Tanács tagjai mellé legalább egy évre beosztott
titkárok kiváló titkári minősítés mellett kapják meg annak a
pontszámnak a felét, melyet az OBH-ba beosztott titkárok
kapnak.
Egyebekben az e vonatkozásban előterjesztett rendeletmódosítást támogatja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
61/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács támogatja az OBH elnöke által
előterjesztett 1/1999. (I. 18.) IM-EÜM együttes rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
63/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az európai jogi szaktanácsadói
koordinátori, valamint koordinátor-helyettesi pályázatok
elbírálásában résztvevő OBT tagnak dr. Hámori Attilát és
dr. Virág Csabát delegálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
64/2013. (IX. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Trappné dr. Kiszely Rita, az OBT
következő soros elnöke mellé dr. Nyakó Zsuzsanna, OBT
tagot és dr. Bozsó Péter, OBT irodavezetőt jelöli ki, mint a
magyar OBT küldöttségét a Párizsban tartandó rendezvényre.
Az OBT hozzájárul, hogy az ünnepség alkalmából a küldöttség protokoll jellegű ajándékot adjon át a francia OBT-nek.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Burai Judit Cintiát, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Klémán Anna Enikőt, a Debreceni Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Láng Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Mándi Veronikát, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Mensáros Dánielt, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Sándor Valter Pál jogászt,
dr. Varga Nelli Edina ügyvédet és
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dr. Zsámboki Györgyit, a Körmendi Járásbíróság bírósági
titkárát a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

327/2013. (VII. 30.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnökének
a Bicskei Járásbíróságon elnöki feladatok ellátásával
történő ismételt megbízásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése alapján – a Székesfehérvári Törvényszék elnökének indítványára – dr. Soós
Gyulát, a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót hozzájárulásával, a 2013. szeptember 5.
napjától 2014. március 4. napjáig terjedő időtartamra megbízom a Bicskei Járásbíróság elnöki feladatainak ellátásával.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
328/2013. (VII. 31.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2013. július hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Hallgatóné dr. Fejes Andrea bírónak,
Soltiné dr. Szabó Éva Etelka bírónak,
a Nyíregyházi Törvényszéken
Szalókiné dr. Szöllősi Anna tanácselnöknek 2013. július 1.
napjától címzetes táblabíró címet,
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Kalmár Jánosnak, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság
bírájának 2013. június 1. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/9. SZÁM
329/2013. (VIII. 6.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Pappné
dr. Jenei Andrea, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró 2013. február 15. napjától 2013. augusztus 14. napjáig
tartó határozott időtartamú beosztásának lejártára tekintettel,
hivatali beosztását 2013. augusztus 14. napjával megszüntetem, és 2013. augusztus 15. napjától határozatlan időtartamra,
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, bírói
munkakörbe a Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
330/2013. (VIII. 6.) 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 Szegedi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos bírói álláshely (19. számú),
- a Szegedi Ítélőtáblán két polgári ügyszakos bírói álláshely (6., 12. számú) betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
331/2013. (VIII. 6.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma gazdasági szakágában egy bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/5. szám, 4.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013. szeptember 1. napjától dr. Gáspár
Mónikát a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára
bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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332/2013. (VIII. 6.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói állásra (Bírósági
Közlöny 2013/5. szám, 5. pont) benyújtott pályázatokat
elbírálva dr. Sándor Valter Pált bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Salgótarjáni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Sándor Valter Pál bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
334/2013. (VIII. 13.) 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. Holló Szabolcs Szilárdot, a Kazincbarcikai
Járásbíróság bíráját 2013. szeptember 1. napjától a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
335/2013. (VIII. 13.) 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. Barnáné dr. Kovács Ágotát, a Budai
Központi Kerületi Bíróság bíráját 2013. szeptember 1. napjától
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
336/2013. (VIII. 13.) 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

2013/9. SZÁM
alapján – hozzájárulásával – dr. Dobrovoczky Ágotát, a
Pásztói Járásbíróság bíráját 2013. szeptember 1. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
337/2013. (VIII. 14.) OBHE számú
határozat
bírónak tartós külszolgálat ellátása
engedélyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján engedélyezem, hogy dr. Horváth Péter debreceni járásbírósági bíró
– hozzájárulásával – 2013. szeptember 2. napjától 2014.
augusztus 29. napjáig az Európai Bíróképző Hálózat által a
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára szervezett
szakmai gyakorlaton való részvétel céljából tartós külszolgálatot lásson el.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
338/2013. (VIII. 14.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Kúriára 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 – hozzájárulásával –
1. dr. Bicskei Ildikót, a Kecskeméti Törvényszék bíráját
– eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül –,
2. dr. Dávid Irén Zsuzsannát, a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
3. dr. Dósa Ágnest, a Miskolci Törvényszék bíráját,
4. dr. Gelencsér Zoltánt, a Pécsi Törvényszék bíráját,
5. Kostyákné dr. Vass Ágnest, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnökét,
6. dr. Pappné dr. Makka Évát, a Balassagyarmati
Törvényszék tanácselnökét,
7. dr. Pál Zoltánt, a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
8. dr. Pesthyné dr. Pámer Andrea Klárát, a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
9. dr. Pusztai Ágnest, a Veszprémi Törvényszék bíráját,
10. Sólyomváriné dr. Csendes Máriát, a Szolnoki
Törvényszék bíráját,
11. dr. Sugár Tamás Sándort, a Szombathelyi Törvényszék
csoportvezető bíráját,
12. dr. Surányi Józsefet, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját és
13. dr. Szabó Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét – eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a
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2013. szeptember 1. napjától 2013. november 30. napjáig
terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
339/2013. (VIII. 14.) OBHE számú
határozat
bírónak a Szegedi Járásbíróságról a Kúriára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
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 tevékenységének megtartása
nélkül – dr. Gyengéné dr. Nagy Márta szegedi járásbírósági
bírót – hozzájárulásával – a 2013. szeptember 1. napjától
2014. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Kúriára
ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
340/2013. (VIII. 14.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Debreceni Törvényszékről
a Szegedi Törvényszékre 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
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása
mellett – dr. Nagy László debreceni törvényszéki
tanácselnök, hadbíró ezredest és dr. Vatai István debreceni
törvényszéki bíró, hadbíró alezredest – hozzájárulásukkal –
a 2013. szeptember 1. napjától 2013. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszékre ismételten
kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
341/2013. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P.III. csoport) egy
polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/4.
szám, 7. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Láng
Esztert bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
bekezdése alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
osztom be.

2013/9. SZÁM
Dr. Láng Eszter bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1.
napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
342/2013. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Berettyóújfalui Járásbíróság egy büntető ügyszakos bírói
állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 6. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Burai Judit Cintiát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a
Berettyóújfalui Járásbíróságra osztom be.
Dr. Burai Judit Cintia bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
343/2013. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Szombathelyi Járásbíróság egy büntető ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 33. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján dr. Sipos
Andreát a Sárvári Járásbíróságról a Szombathelyi Járásbíróságra
bírói munkakörbe 2013. szeptember 1. napjától áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
344/2013. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Körmendi Járásbíróság egy büntető ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 32. pont) benyújtott
pályázatot elbírálva dr. Zsámboki Györgyit bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Körmendi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Zsámboki Györgyi bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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2013/9. SZÁM

345/2013. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről

348/2013. (VIII. 16.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák áthelyezéséről

A Debreceni Járásbíróság két büntető ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 7. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Mándi Veronikát és dr. Mensáros
Dánielt bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
bekezdése alapján a Debreceni Járásbíróságra osztom be.

A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumában három bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/5. szám, 3. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
2013. szeptember 1. napjától dr. Benedek Szabolcsot a
Fővárosi Törvényszékről és dr. Hercsik Zitát az Ózdi Járásbíróságról, 2013. szeptember 15. napjától Takácsné
dr. Kükálo Juditot a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Mándi Veronika és dr. Mensáros Dániel bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
346/2013. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről
A Püspökladányi Járásbíróság két polgári ügyszakos bírói
állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 8. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Klémán Anna Enikőt és
dr. Varga Nelli Edinát bírói kinevezésre felterjesztem, és a
Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Püspökladányi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Klémán Anna Enikő és dr. Varga Nelli Edina bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
347/2013. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Parti
Mónikát, a Szombathelyi Járásbíróság határozatlan időre
kinevezett bíráját 2013. szeptember 1. napjától határozatlan
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírói
munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
349/2013. (VIII. 23.) OBHE számú
határozat
minisztériumba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének f) pontja alapján
dr. Benedek Szabolcs minisztériumi beosztását – határozott
idejű beosztásának lejártára és a Fővárosi Ítélőtáblára történő áthelyezésére tekintettel – 2013. augusztus 31. napjával
megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
350/2013. (VIII. 24.) 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 – Rabiné dr. Szakálas Mártát, a Székesfehérvári
Járásbíróság bíráját 2013. szeptember 1. napjától a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
351/2013. (VIII. 24.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről
Dr. Kallai Violettát, a Makói Járásbíróság bírósági titkárát
2013. szeptember 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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352/2013. (VIII. 27.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2013. augusztus hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Virághné dr. Hajduk Etelkának, a Békéscsabai
Járásbíróság bírájának,
a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén
dr. Kele Katalinnak, a Karcagi Járásbíróság bírájának
2013. augusztus 1. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Salháné dr. Kőfalvi Éva, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája címzetes törvényszéki bíró, e cím viselésére a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. §-a (2) bekezdése alapján jogosult.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
353/2013. (VIII. 27.) OBHE számú
határozat
a Kúrián belső ellenőrzési vezető kinevezéséről
A bíróságok fejezetet irányító szerv vezetőjeként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §ának (6) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (3)
bekezdésének c) pontja alapján – a Kúria személyzeti vezetőjének indítványára – Teveliné Bándi Máriának a Kúria
belső ellenőrzési vezetőjévé 2013. szeptember 1-jei hatállyal
történő kinevezésével egyetértek.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
354/2013. (VIII. 27.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtáblán belső ellenőr kinevezéséről
A bíróságok fejezetet irányító szerv vezetőjeként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §ának (6) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (3)
bekezdésének c) pontja alapján – a Győri Ítélőtábla elnökének indítványára – Vadászné Szabó Anikónak a Győri Ítélőtábla belső ellenőrévé 2013. szeptember 1-jei hatállyal történő kinevezésével egyetértek.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/9. SZÁM
356/2013. (VIII. 29.) 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. Abért János,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását a 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
357/2013. (VIII. 30.) 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 dr. Benkő Imola,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
358/2013. (VIII. 30.) 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 dr. Borbás Virág
Bernadett, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
360/2013. (IX. 4.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Budapest Környéki Törvényszékre történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Szira
Éva Edit, az Országos Bírósági Hivatalba – a 229/2013.
(VI. 10.) OBHE számú határozattal – beosztott bíró 2013.
június 11. napjától 2013. szeptember 10. napjáig tartó határozott időtartamú beosztásának lejártára tekintettel, hivatali
beosztását a 2013. szeptember 10. napjával megszüntetem,
és 2013. szeptember 11. napjától határozatlan időtartamra, a
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hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, törvényszéki tanácselnökként a Budapest Környéki Törvényszékre
beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/9. SZÁM
szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése
alapján – hozzájárulásával – dr. Zsámboki Györgyit, a
Körmendi Járásbíróság bíráját 2013. október 1. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

361/2013. (IX. 4.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

366/2013. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

Rabiné dr. Szakálas Mártát, a Székesfehérvári Járásbíróság
bíráját 2013. szeptember 10. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

Dr. Gy. Molnár Sándort, a Szolnoki Járásbíróság bíráját a
Szolnoki Törvényszék elnökének indítványára – a Karcagi
Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a
Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján a Karcagi Járásbíróságra áthelyezem.

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

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

363/2013. (IX. 11.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági
titkárok kijelöléséről

367/2013. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről

Dr. Varga-Szombath Anitát, a Kecskeméti Törvényszék
bírósági titkárát és dr. Perlaki Adriennt, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági titkárát 2013. szeptember 16. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként 2013. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig kijelölöm a
Pécsi Törvényszéket olyan bírósággá, ahol a PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
364/2013. (IX. 11.) 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. §-ának (2) bekezdése
alapján – hozzájárulásával – dr. Albertné dr. Lackner
Gertrúd Bernadettet és dr. Langó Katalint, a Fővárosi
Törvényszék bíráit 2013. szeptember 20. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
365/2013. (IX. 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

2. A kijelölés alapján betöltött kollégiumvezető-helyettesi
álláshely 2019. november 30. napja előtti megüresedése
esetén az új pályázat kiírására csak a kijelölés iránti új kérelem előterjesztése és ismételt kijelölés esetén van lehetőség.
3. A kollégiumvezető-helyettesi pótlék összege a törvényszék személyi juttatás és járulékai előirányzatában biztosított.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
368/2013. (IX. 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. § (1) bekezdése alapján a Székesfehérvári
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási
bírói álláshely (19. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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369/2013. (IX. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Nyíregyházi Törvényszéken egy másodfokú büntető
ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 26.
pont) benyújtott pályázatot elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013. október 1. napjától dr. Murvayné
dr. Márkus Katalint a Nyíregyházi Járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
370/2013. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Szegedi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos bírói állásra
(Bírósági Közlöny 2013/7-8. szám, 6. pont) benyújtott
pályázatot elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2013.
október 1. napjától dr. Halász Edinát a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
371/2013. (IX. 25.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák áthelyezéséről
A Szegedi Ítélőtáblán két polgári ügyszakos bírói állásra
(Bírósági Közlöny 2013/7-8. szám, 7. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
2013. október 1. napjától dr. Bálind Attilát a Szegedi Járásbíróságról és dr. Dobler Lászlót a Szegedi Törvényszékről a
Szegedi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
372/2013. (IX. 26.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Pécsi Törvényszéken egy elsőfokú polgári ügyszakos
bírói állásra benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1)
bekezdése alapján 2013. november 1. napjától dr. Szabó
Dénest a Pécsi Járásbíróságról a Pécsi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/9. SZÁM
373/2013. (IX. 26.) OBHE számú
határozat
az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján
tisztviselői, bírósági ügyintézői és szakértő
szaktanácsadói álláshelyek Fővárosi Törvényszéken
történő rendszeresítéséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként 2013. október
1-jei hatállyal a Fővárosi Törvényszéken
- 50 IV/5. fizetési osztály/fokozatú tisztviselői,
- 20 III/7. fizetési osztály/fokozatú bírósági ügyintézői,
- 4 III/7. fizetési osztály/fokozatú szakértő szaktanácsadói álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemmel a Fővárosi Törvényszéken
- az engedélyezett középfokú végzettségű tisztviselői álláshelyek száma 898-ra,
- az engedélyezett felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshelyek száma 243-ra, ezen belül a bírósági ügyintézői álláshelyek száma 165-re, a szakértő szaktanácsadói álláshelyek
száma 4-re emelkedik.
A Fővárosi Törvényszéken engedélyezett tisztviselői összlétszám 1141.
3. Az 1. pontban írt álláshelyek rendszeresítésével a Fővárosi Törvényszéken a 197/2008. (IX. 25.) OIT határozattal
ideiglenesen engedélyezett tisztviselői és bírósági ügyintézői
álláshelyek megszűnnek.
A Fővárosi Törvényszék elnöke 2013. október 1. napjával
köteles a jelenleg túlbetöltésként jelentkező 16 középfokú
végzettségű tisztviselői és 4 bírósági ügyintézői álláshelyet
megszüntetni.
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
374/2013. (IX. 26.) 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 Balassagyarmati
Törvényszéken egy elsőfokú büntető ügyszakos bírói álláshely (45. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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375/2013. (IX. 26.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Nagyatádi Járásbíróság egy polgári ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/6. szám, 25. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Bodnár Szilárdot bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Nagyatádi
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Bodnár Szilárd bírói kinevezésére a 2013. november
1. napjától 2016. október 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/9. SZÁM
Huszárné dr. Czap Saroltát 2013. augusztus 21. napjától az
Országos Bírósági Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályhoz bírósági titkárnak,
Bálint Zoltánt a 2013. szeptember 1. napjától 2013. november 30. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Informatikai
Főosztály Informatikai Üzemeltetési Osztályhoz tisztviselőnek, számítástechnikai üzemeltető munkakörbe,
Huszárné Varga Katalint a 2013. szeptember 1. napjától
2014. február 28. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Elnöki Kabinethez tisztviselőnek, titkárnő
és előadó munkakörbe,
dr. Schwertner Nikolett Beatrixet a 2013. szeptember 5. napjától 2013. december 4. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal
Koordinációs és Szervezési Főosztályhoz tisztviselőnek,
érdemi ügyintéző munkakörbe
k i n e v e z t e,

376/2013. (IX. 27.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Kaposvári Törvényszéken egy másodfokú büntető ügyszakos bírói állásra benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt.
34. § (1) bekezdése alapján 2013. november 1. napjától
dr. Kéki Gabriellát a Kaposvári Járásbíróságról a Kaposvári
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
Fülöp Bernadett Brigittát a 2013. július 30. napjától 2014. január 29. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási
Főosztály Fejezeti Költségvetési és Kontrolling Osztályhoz
tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Takács Gábort a 2013. augusztus 2. napjától 2013. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Informatikai
Főosztályhoz tisztviselőnek, számítástechnikai üzemeltető
munkakörbe,
Singovszky Beatrixet a 2013. augusztus 12. napjától 2014.
február 11. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Európai Uniós
Fejlesztések Osztályhoz tisztviselőnek, érdemi ügyintéző
munkakörbe,
Szalai Józsefet a 2013. augusztus 12. napjától 2014. február
11. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály Ellátási és Üzemetetési Osztályhoz fizikai dolgozónak,
segédmunkás munkakörbe,

dr. Rásó Hajnalka tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. augusztus 1. napjától 2014. január 31. napjáig,
Szentes Réka fizikai dolgozó határozott időre szóló kinevezését a 2013. augusztus 13. napjától 2014. augusztus 12.
napjáig,
Erdész László Jánosné tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. augusztus 14. napjától 2014. február 13.
napjáig,
dr. Abért János Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztását a 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28.
napjáig,
Budainé Egri Hajnalka Éva fizikai dolgozó határozott időre
szóló kinevezését a 2013. szeptember 1. napjától 2014.
augusztus 31. napjáig,
dr. Gölley Szilvia Zsuzsanna felkért főosztályvezetőnek határozott időre szóló főosztályvezetői felkérését a 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28. napjáig,
Kollár Szilvia tisztviselő határozott időre szóló kinevezését
a 2013. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig,
Sebestyénné Bokor Andrea tisztviselő határozott időre szóló
kinevezését a 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28.
napjáig,
Kerémi András tisztviselő határozott időre szóló kinevezését
a 2013. szeptember 12. napjától 2014. március 11. napjáig,
Szádvári László tisztviselő határozott időre szóló kinevezését
a 2013. szeptember 19. napjától 2014. március 18. napjáig,
Nemecz-Novák Zsuzsanna tisztviselő határozott időre szóló
kinevezését a 2013. szeptember 24. napjától 2014. március
23. napjáig,
Patziger Zsuzsa Boglárka tisztviselő határozott időre szóló
kinevezését a 2013. október 1. napjától 2014. március 31.
napjáig,
dr. Hajdu Koppány tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. október 2. napjától 2014. április 1. napjáig,
Torday Krisztina Rita tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. október 3. napjától 2014. április 3. napjáig
tartó időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
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dr. Tolnai Katalint 2013. július 22. napjától az Országos Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztályhoz
tisztviselő munkakörbe,
dr. Benkő Imola beosztott bírót és
dr. Borbás Virág Bernadett beosztott bírót az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Jogszabály-véleményezési
Osztályhoz,
dr. Parti Mónika beosztott bírót az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Képzés (Magyar Igazságügyi Akadémia) Főosztályához
b e o s z t o t t a,
dr. Bartháné dr. Ambrus Rózsa Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró beosztási helyét a 2013. szeptember 1. napjától 2013. november 14. napjáig az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Hivatali Személyügyi Osztályra,
Solárné Répási Andrea tisztviselő és
Gergelyné dr. Palicz Enikő Mária beosztott bíró beosztási
helyét az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Humánpolitikai Osztályra 2013. szeptember 1. napjától
m ó d o s í t o t t a,
dr. Novák János osztályvezetői megbízását 2013. augusztus
31. napjával
m e g s z ü n t e t t e,
egyidejűleg a munkakörét 2013. szeptember 1. napjától az
Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Statisztikai
Adatgyűjtő és Elemző Osztályon tisztviselő, érdemi ügyintéző munkakörre
m ó d o s í t o t t a,
dr. Örkényi Lászlót a 2013. augusztus 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és
Elemző Osztályhoz főosztályvezető-helyettesi feladatok
ellátására
f e l k é r t e,
Somlai Gábor tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2013. augusztus 14. napjával,
Mónus Ferenc tisztviselő,
Mészárosné Horváth Ildikó tisztviselő és
Várnai Katalin tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2013. augusztus 31. napjával,
Tóth László csoportvezető szolgálati jogviszonyát 2013.
szeptember 30. napjával – közös megegyezéssel –,
Csáki Ágnes Katalin tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2013.
augusztus 19. napjával és
dr. Pápai Judit osztályvezető szolgálati jogviszonyát 2013.
november 30. napjával – felmentéssel –,
Tóth Józsefné tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2013. július
26. napjával,
Dorogházi Péter fizikai dolgozó szolgálati jogviszonyát
2013. augusztus 11. napjával,

2013/9. SZÁM
dr. Agg János tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2013. augusztus 17. napjával,
Takács Gábor tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2013. augusztus 31. napjával és
Hadobás Ferenc fizikai dolgozó szolgálati jogviszonyát
2013. szeptember 30. napjával – határozott idejű kinevezésük lejártára tekintettel –
m e g s z ü n t e t t e.

AZ ÍTÉLŐTÁBLÁK ÉS
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
A Debreceni Ítélőtábla elnöke
dr. Gáll Zsolt Lajost a 2013. augusztus 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra bírósági titkár munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Dzsula Mariannát 2013. augusztus 1. napjától a Debreceni Ítélőtáblára bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
dr. Hőbl Katalint, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját a Fővárosi
Ítélőtábla tanácselnökévé és
dr. Padányi Róbertet, a Fővárosi Ítélőtábla fogalmazóját
2013. szeptember 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Szegedi Ítélőtábla elnöke
dr. Kiss Gabriellát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját 2013. szeptember 6. napjától a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökévé
k i n e v e z t e.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. Szabó Ágnest, a Dabasi Járásbíróság bíráját a 2013. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Fehérné dr. Gaál Tündét, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2013. augusztus 15. napjától a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökévé,
dr. Czine Alizt a Budakörnyéki Járásbíróságra,
Czinkócziné dr. Kreisz Anitát a Monori Járásbíróságra,
dr. Horváth Balázst a Dunakeszi Járásbíróságra és
dr. Jámbor Gellért Andrást a Szentendrei Járásbíróságra a
2013. szeptember 1. napjától 2014. március 31. napjáig
terjedő időtartamra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Debreceni Törvényszék elnöke
dr. Dienes Sándort 2013. július 1. napjától és

17

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
dr. Szabó Melindát 2013. július 16. napjától a Debreceni
Törvényszékre bírósági titkár munkakörbe
k i n e v e z t e.
Az Egri Törvényszék elnöke
dr. Dédesi Laurát 2013. szeptember 1. napjától a Egri Járásbíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
Kerekesné dr. Makranczi Zitát és
dr. Vasvári Csabát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráit
a 2013. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig
terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírájává,
Kárásziné dr. Kicsiny Noémi Klárát, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját, címzetes törvényszéki
bírót a 2013. november 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bírájává,
dr. Czuper Zsuzsanna Máriát és
dr. Fehér Fruzsinát a 2013. augusztus 1. napjától 2014. január 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Szabady Attila Endrét 2013. augusztus 1. napjától,
dr. Albert Bélát a 2013. augusztus 30. napjától 2014. február
28. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszékre,
dr. Tauber Tündét 2013. szeptember 1. napjától a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkár munkakörbe és
dr. Vizi Veronikát a 2013. szeptember 1. napjától 2014.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Zsáky Hajnalkát, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bíráját – lemondására tekintettel – 2013. szeptember 1.
napjától a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Tauber Tündét 2013. október 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Kaposvári Törvényszék elnöke
dr. Völgyi Dezsőt, a Kaposvári Törvényszék bíráját 2013. október 1. napjától a Kaposvári Törvényszék tanácselnökévé,
dr. Ágoston Zoltánt a Kaposvári Járásbíróságra és
dr. Csellik Reginát a Kaposvári Törvényszékre a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e.
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A Kecskeméti Törvényszék elnöke
Komlósné dr. Fekete Anikót a 2013. szeptember 1. napjától
2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Kiskunhalasi Járásbíróságra bírósági titkár munkakörbe,
dr. Horváth Dalmát a 2013. július 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Horváth Lászlót a 2013. július 1. napjától 2013. december
31. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Járásbíróságra és
dr. Király Balázst a 2013. szeptember 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Bajai Járásbíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Miskolci Törvényszék elnöke
dr. Bendicskó György Gyulát, a Kazincbarcikai Járásbíróság
elnökhelyettesét a 2013. augusztus 1. napjától 2019. július
31. napjáig terjedő időtartamra a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökévé,
dr. Bernáthné dr. Kádár Juditot, a Miskolci Törvényszék bíráját a 2013. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnökhelyettesévé és
dr. Molnár Dalmát a 2013. szeptember 1. napjától 2014.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Járásbíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Balogh Adriennt 2013. szeptember 2. napjától egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
dr. Göncz Noémit 2013. szeptember 1. napjától a Kisvárdai
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Pécsi Törvényszék elnöke
dr. Léhner Anitát, a Mohácsi Járásbíróság bíráját a 2013.
október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra a Mohácsi Járásbíróság elnökévé,
dr. Bagi Emíliát és
dr. Pecze Balázst 2013. szeptember 1. napjától a Pécsi Járásbíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Fekete Gábort, a Pécsi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2013. szeptember 1. napjától a Pécsi Törvényszékre
bírósági fogalmazó munkakörbe
á t h e l y e z t e.
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A Szegedi Törvényszék megbízott elnöke
dr. Kiss Dánielt, a Szegedi Járásbíróság bíráját a 2013. július
15. napjától 2019. július 14. napjáig terjedő időtartamra a
Szegedi Járásbíróság csoportvezető bírájává,
dr. Deilinger Viktóriát 2013. július 15. napjától a Szegedi
Járásbíróságra bírósági titkár munkakörbe,
dr. Vasas Juditot 2013. szeptember 1. napjától a Szegedi
Járásbíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
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dr. Kámán Nóra Martinát 2013. szeptember 1. napjától
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszűnések

k i n e v e z t e.
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
dr. Farkas Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót a 2013. szeptember 15. napjától
2019. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra a Szekszárdi Járásbíróság elnökévé és
dr. Bajusz Jánost 2013. szeptember 1. napjától a Szekszárdi
Járásbíróságra bírósági titkár munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Bajusz Jánost 2013. szeptember 10. napjától egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Szolnoki Törvényszék elnöke
dr. Kardos Krisztinát 2013. szeptember 1. napjától a Szolnoki Járásbíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Tóvizi Ádám Pétert 2013. augusztus 1. napjától egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Tatabányai Törvényszék elnöke
Jókuthy Zsoltné dr. Rémay Gabriellát a 2013. szeptember 2.
napjától 2014. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra a
Tatabányai Járásbíróságra bírósági titkár munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Rágyanszki Györgyöt, a Tatabányai Törvényszék bírósági
titkárát 2013. július 1. napjától a Komáromi Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
Dr. Kámán Nóra Martinát 2013. szeptember 1. napjától a
Zalaegerszegi Járásbíróságra bírósági titkár munkakörbe,
dr. Ábrahám Petrát 2013. szeptember 1. napjától a Nagykanizsai Járásbíróságra bírósági fogalmazó munkakörbe
k i n e v e z t e,

Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Pernyés Katának, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazójának 2013. augusztus 31. napjával,
dr. Molnár Ramóna Magdolnának, a Debreceni Járásbíróság
bírósági titkárának 2013. szeptember 13. napjával,
dr. Hancz Melindának, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárának 2013. október 15. napjával,
lemondására tekintettel
dr. Koncz Péternek, a Kiskunfélegyházi Járásbíróság bírósági
titkárának 2013. július 31. napjával,
felmentésére tekintettel
dr. Tóth Józsefnek, a Komáromi Járásbíróság bírósági titkárának 2013. június 30. napjával,
határozott idejű kinevezése lejártával
dr. Tóth Judit Erzsébetnek, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárának 2013. szeptember 30. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Borbély Lászlónak, a Fővárosi Törvényszék írnokának a
BA 172377 számú,
Horváth Gábornak, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 178488 számú,
Jánosfalvi Viktóriának, a Veszprémi Járásbíróság volt tisztviselőjének a BA 175497 számú,
Horváth Zsoltnak, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének
a BA 172381 számú,
Kalmárné Kovács Ildikónak, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság tisztviselőjének a BA 177103
számú,
Kovács Évának, a Kecskeméti Törvényszék tisztviselőjének
a BA 169552 számú,
Kovácsné Voigt Edinának, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság tisztviselőjének a BA 178219 számú,
Lencse Évának, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselőjének a BA 169218 számú
Lukács Zitának, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság tisztviselőjének a BA 176632 számú és
Meilinger Balázsnak, a Fővárosi Törvényszék írnokának a
BA 173169 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa
elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. a Közép-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 10 éves bírói gyakorlata vagy legalább
10 éves, jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött
(ezen belül legalább öt év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási vagy
munkaügyi ügyszakban eltöltött kúriai, ítélőtáblai bírói,
törvényszéki tanácselnöki, bírói gyakorlat, illetve a regionális
kollégium illetékességi területéhez tartozó bíróságok valamelyikével fennálló szolgálati jogviszony.
A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetője a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke,
elnökhelyettese, csoportvezetője, csoportvezető-helyettese
is lehet.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot
és pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium szervezeti kereteire és a kollégium törvényben meghatározott
szakmai feladatainak ellátására vonatkozó elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos elképzeléseire,
hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére.
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 azzal,
hogy vezetői pótlék csak egy jogcímen, a magasabb vezetői
beosztás után jár.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 30. napja.
2. a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői állásának
betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 10 éves – közigazgatási vagy munkaügyi
ügyszakos – bírói gyakorlata vagy legalább 10 éves, jogi
szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen belül
legalább öt év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási vagy
munkaügyi ügyszakban eltöltött kúriai, ítélőtáblai bírói,
törvényszéki tanácselnöki, bírói gyakorlat, illetve a regionális
kollégium illetékességi területéhez tartozó bíróságok valamelyikével fennálló szolgálati jogviszony, valamint a bírósági igazgatásban szerzett szakmai gyakorlat.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot
vagy pályaművet.
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A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a kollégium időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását és az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának csökkenését szolgáló elképzeléseire,
- a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium szervezeti kereteire és a kollégium törvényben meghatározott
szakmai feladatainak ellátására vonatkozó elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos elképzeléseire,
hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére.
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:
2013. október 21. napja 16.00 óra.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.
3. a Szegedi Törvényszék elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 10 éves bírói gyakorlata vagy legalább
10 éves, jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött
(ezen belül legalább 5 év 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 valamennyi ítélkezési szinten a folyamatban maradt perek egy bíróra/tanácsra
jutó számának és a hosszú pertartamú perek ügyhátralékon
belüli arányának, civilisztika ügyszakban a törvényszéken
első fokon folyamatban maradt perek egy bíróra jutó számának és a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
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,
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- 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:
2013. november 29. napja.
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Bírósági Humánpolitikai Osztályához (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.
4. a Balassagyarmati Törvényszéken 1 elsőfokú büntető
ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a büntető ügyszakban eltöltött legalább 5 éves bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 15.00 óra.
A pályázatot a Balassagyarmati Törvényszék elnökéhez
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) kell benyújtani.
5. a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon 1 közigazgatási ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 25. napja 15.00 óra.
A pályázatot a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökéhez (8000 Székesfehérvár, Zichy liget
10.) kell benyújtani.
6. a Mohácsi Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 25. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Mohácsi Járásbíróság elnökéhez (7700
Mohács, Szepessy tér 10.) kell benyújtani.
A Kúria elnöke pályázatot hirdet
1. a Kúria Büntető Kollégiumában 3 tanácselnöki állás
betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tíz éves büntető
ügyszakos bírói gyakorlat és a Legfelsőbb Bíróságon szerzett ítélkezési gyakorlat.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
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2. a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában
1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a pénzügyi perekben szerzett kúriai bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
3. a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában
1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az építésigazgatási
és környezetvédelmi ügyekben szerzett kúriai bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
4. a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában
1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az ingatlannyilvántartási és agrárigazgatási ügyekben szerzett kúriai
bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 30. napja 12.00 óra.
5. a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában
1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a versenyjogi és
hírközlési ügyekben szerzett kúriai bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
6. a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában
1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közszférát érintő,
a hivatásos állományúak szolgálati viszonyával, valamint a
munkabérrel, illetménnyel összefüggő munkaügyi perekben
szerzett kúriai bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
7. a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában
1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a jogviszony megszüntetésével összefüggő, valamint kártérítés megállapítására irányuló munkaügyi perekben szerzett kúriai bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
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8. a Kúria Polgári Kollégiumában 1 tanácselnöki állás
betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tíz éves polgári
ítélkezési gyakorlat, valamint a kötelmi jogi területen kifejtett, azon belül elsősorban a kártérítési ügyekkel, valamint
biztosítási perekkel kapcsolatos hosszabb bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
9. a Kúria Polgári Kollégiumában 1 tanácselnöki állás
betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tíz éves polgári
ítélkezési gyakorlat, valamint a kötelmi jogi területen kifejtett, azon belül elsősorban a szerződésszegéssel, valamint
vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos perekben folytatott
hosszabb bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
10. a Kúria Polgári Kollégiumában 1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tíz éves polgári
ítélkezési gyakorlat, valamint a kötelmi jogi területen, azon
belül elsősorban a szerződés érvénytelenségével, valamint
adásvételi és kölcsönszerződésekkel kapcsolatos hosszabb
bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
11. a Kúria Polgári Kollégiumában 1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább tíz éves
ítélkezési gyakorlat, valamint a gazdasági ügyszakban kifejtett, azon belül elsősorban társasági jogi és cégjogi ügyekkel
kapcsolatos hosszabb bírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
Az 1-11. szám alatti pályázatokat a Kúria Személyzeti,
Munkaügyi és Oktatási Osztályára (1055 Budapest, Markó
u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnökhelyettesi állására.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, közigazgatási ügyszakban
eltöltött bírói gyakorlattal rendelkeznek.
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A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz csatolása szükséges.
A benyújtott 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 bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
130. § (3) bekezdés).
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám stb.)
A pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat a Bszi., a jogállásra vonatkozó rendelkezéseket a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 30. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökéhez (1145 Budapest, Bácskai u. 29/b.)
kell benyújtani.
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a pályázat kiírója a pályázatot
elutasítja.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumában
(Elsőfokú Csoport) 1 csoportvezető bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, polgári ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges
benyújtani.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 130. § (3) bekezdése értelmében a pályázathoz pályaművet kell csatolni, ami a pályázónak a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól.
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:
2013. október 21. napja.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék elnökéhez (1055
Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
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A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie, továbbá a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
2. a Budai Központi Kerületi Bíróságon (Büntető
Csoport) 1 büntető ügyszakos csoportvezető-helyettes
bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, büntető ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges
benyújtani.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 130. § (3) bekezdése értelmében a pályázathoz pályaművet kell csatolni, ami a pályázónak a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól.
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:
2013. november 20. napja.
A pályázatot a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökéhez (1021 Budapest, Budakeszi u. 51/B.) kell benyújtani.
A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie, továbbá a hiányosan, illetve
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
3. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon általános elnökhelyettesi állására.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 8 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges
benyújtani.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló CLXI.
törvény 130. § (3) bekezdése értelmében a pályázathoz
pályaművet kell csatolni, ami a pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
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. február 20.
4. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. III. Csoport)
1 polgári ügyszakos csoportvezető bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves polgári ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges
benyújtani.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 130. § (3) bekezdése értelmében a pályázathoz pályaművet kell csatolni, ami a pályázónak a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól.
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:
2013. október 21. napja.
5. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. I. Csoport)
1 büntető ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói állás
betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 3 éves, büntető ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges
benyújtani.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 130. § (3) bekezdése értelmében a pályázathoz pályaművet kell csatolni, ami a pályázónak a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól.
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:
2013. október 21. napja.
6. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. II. Csoport)
1 büntető ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói állás
betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 3 éves, büntető ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges
benyújtani.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 130. § (3) bekezdése értelmében a pályázathoz pályaművet kell csatolni, ami a pályázónak a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
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Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 21. napja.
A 3-6. szám alatti pályázatokat a Pesti Központi Kerületi
Bíróság elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
A pályázóknak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelniük, továbbá a hiányosan, illetve
késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázatok kiírója
elutasítja.
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Kecskeméti Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi állásának betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 év bírói gyakorlattal rendelkeznek. A pályázat elbírálásakor előnyben részesül az a bíró,
akinek törvényszéki bírói gyakorlata van.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetői
elképzeléseket tartalmazó pályamű csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 30. napja.
2. a Bajai Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 év bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetői
elképzeléseket tartalmazó pályamű csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. november 15. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Kecskeméti Törvényszék
elnökéhez (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.
A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi
állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett, legalább 5 éves
bírói gyakorlattal rendelkező bírák pályázhatnak.
A pályázathoz szakmai önéletrajzot, valamint pályaművet kell
csatolni, amelyben a Pécsi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kap-
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csolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szóló elképzeléseit ismerteti a pályázó.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a polgári ügyszakban
eltöltött törvényszéki bírói, illetve a bírósági igazgatásban
szerzett szakmai gyakorlat.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 16.00 óra.
Az álláshely betöltésének időpontja:
2013. december 1. napja.
2. a Pécsi Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
Az álláshelyre határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál a legalább 5 éves bírói gyakorlat előnyt jelent.
A pályázathoz szakmai önéletrajzot, valamint pályaművet
kell csatolni, amelyben a Pécsi Járásbíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szóló elképzeléseiket ismertetik a pályázók.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja 12.00 óra.
Az álláshely betöltésének időpontja:
2014. február 1. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Pécsi Törvényszék elnökéhez (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) kell benyújtani.
A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Tatabányai Törvényszék gazdasági csoportvezető bírói állásának betöltésére.
Az állásra az a bíró pályázhat, aki határozatlan idejű kinevezése mellett legalább 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. december 15. napja.
2. a Tatabányai Járásbíróság elnöki állására.
Az állásra az a bíró pályázhat, aki határozatlan időre történő bírói kinevezéssel rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja.
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3. a Tatabányai Járásbíróság elnökhelyettesi állására.
Az állásra az a bíró pályázhat, aki határozatlan időre történő bírói kinevezéssel rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 31. napja.
Az 1-3. szám alatti pályázatokat a Tatabányai Törvényszék
elnökéhez (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.) kell benyújtani.
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a pályázat kiírója a pályázatot
elutasítja.
Európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére
kiírt pályázatok
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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. A pályázatnak tartalmaznia kell 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 Kúria elnöke pályázatot hirdet
1 polgári-gazdasági ügyszakos, 1 büntető ügyszakos,
1 közigazgatási ügyszakos és 1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a határozatlan időre kinevezett
bíró pályázhat a Kúria bírái közül, akinek 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 rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, 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:
2013. november 5. napja 15.00 óra.
Az álláshelyek betöltésének időpontja:
2013. december 1. napja.
A pályázatot a Kúria Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási
Osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban
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 elnökhelyettese ugyanazon bírósági vezetői tisztségre

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) bekezdés 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,
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- 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.
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 pályázatok
A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Veszprémi Járásbíróságon 2 bírósági titkári állás
betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik már kinevezett bírósági
titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak kinevezést,
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 titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat
és tényeket. (A már kinevezett titkárok esetében nincs szükség hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzésére.)
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Veszprémi Törvényszéket kell
megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése
alapján jogosult az adatok kezelésére.
A titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben
szabályozott vizsgálatnak aláveti magát, és annak költségét
megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Veszprémi Törvényszék megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,
- közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
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- 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.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. október 15. napja.
A pályázatokat a Veszprémi Törvényszék elnökéhez (8200
Veszprém, Vár u. 19.) kell benyújtani.
Törvényszéki végrehajtói állásra kiírt pályázat
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Törvényszéken 1 törvényszéki végrehajtói állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 256. § (2)
bekezdése folytán alkalmazott 233. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát
készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági 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) bekezdésében meghatározott
körülmény nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Szekszárdi Törvényszéket kell
megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése
alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát vagy azok hiteles másolatát, a
bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.)
IM rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- csatolni kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kinevezése esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
1. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a saját és a
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vele egy háztartásban lévő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről vagyonnyilatkozatot tesz.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. november 30. napja.
A pályázatot a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) 1 példányban kell benyújtani.
Végrehajtási ügyintézői állásra kiírt pályázat
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kecskeméti Törvényszék területén (Kiskunhalasi
Járásbíróság) 1 végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.
A tisztség betöltésére azok pályázhatnak, akik a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 263. § (2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1)
bekezdés a) és c)-d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek, valamint az
álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
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 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 8002/2001. (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:
2013. október 30. napja.
A pályázatot a Kecskeméti Törvényszék elnökéhez (6000
Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.
Informatikai csoportvezetői állásra kiírt pályázat
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Törvényszéken 1 informatikai csoportvezetői állás betöltésére.
Az állásra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok
pályázhatnak, akik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel
és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
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A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik a
szakmai gyakorlat mellett vezetői tapasztalattal is rendelkeznek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 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 tekintetévben a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a Szekszárdi Törvényszéket kell megjelölni, mely 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:
2013. november 25. napja 16.00 óra.
Az állás betöltésének időpontja:
2014. január 1.
A pályázatot a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.

PROGRAMOK
2013. szeptember 30. – október 2.
Választási eljárással kapcsolatos ügyekben eljáró bírák
képzése /kijelöléshez, különleges szakterületek, beosztáshoz kapcsolódó képzés, konzultáció/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 1-2.
Angol nyelvi képzés bírák és titkárok részére
/szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 2-3.
Pszichológiai tréning a tárgyalótermi kirívó és váratlan
magatartások, valamint a tárgyalás feszült, támadó légkörének és a nyilvánosság kezelésének pszichológiai technikáiról bírák részére /szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 3-4.
Kártérítési perek tapasztalatai című képzés bírák részére
/szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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2013. október 7-11.
Bírói felkészítő képzés bírósági titkárok számára – IV.
modul: tárgyalásvezetési gyakorlat polgári ügyszakban
/jogszabályban és az OBH elnökének határozatában előírt kötelező
képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 8.
Az Országos Bírói Tanács ülése
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal
2013. október 14-15.
Empátia, szimpátia a tárgyalóteremben című képzés bírák
részére /szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 16.
Bírósági közvetítés a jogszabályok tükrében – polgári ügyszak, rendelkezési állományú bírák részére
/szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 16-18.
Képzés az új Büntető Törvénykönyvről (megismételt képzés) bírák és bírósági titkárok részére
/szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 21-22.
Tárgyalótermi retorika bírák részére
/szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 28-30.
Kriminalisztika IV. modul (képzés folytatása) bírák részére
/szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. október 29-30.
Német nyelvi képzés bírák és titkárok részére
/szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK
Az on-line szakirodalmi ajánló elérhetősége:
http://mba.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_tdk_2

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása
(2013. szeptember 26.)
2013. évi CXXXI. törvény
Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet
Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges
adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről
12/2013. (VII. 23.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet
A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
1464/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A Kormányzati ügyfélvonal megújításáról

2013. október 30-31.
Pszichológiai tréning a tárgyalótermi kirívó és váratlan
magatartások, valamint a tárgyalás feszült, támadó légkörének és a nyilvánosság kezelésének pszichológiai technikáiról bírák részére /szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

3/2013. (VIII. 7.) BM határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII.
törvény 320. § (6) bekezdésében meghatározott naptári nap
közzétételéről

2013. október 30-31.
Empátia, szimpátia a tárgyalóteremben című képzés bírák
részére /szabadon válaszható tematikus képzés/
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

19/2013. (VII. 19.) AB határozat
Az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új
szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. és 13. §-a hatálybalépésének felfüggesztéséről
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23/2013. (IX. 25.) AB határozat
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 14. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, további rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról, valamint alkotmányjogi panaszok elutasításáról és visszautasításáról
396/2013. (IX. 23.) KE határozat
Legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről

21/2013. (VII. 19.) AB határozat
A Fővárosi Bíróság 8.P.23.480/2011/3. számú, illetve a
Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.200/2011/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
Köf.5008/2013/6. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5018/2013/6. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Alapító: az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
A Bírósági Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala jogutódja,
az Országos Bírósági Hivatal szerkeszti és adja ki.
A Szerkesztőbizottság elnöke és a kiadásért felelős: dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
a szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság tagja: dr. Nyujtó Katalin.
A kiadó és a Szerkesztőbizottság címe: Budapest V., Szalay u. 16., telefonszám: 312-3083, fax: 312-4453.
A Bírósági Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.birosag.hu honlapon érhető el.
ISSN 2062-5030
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