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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

UTASÍTÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
6/2014. (IV. 30.) OBH
utasítása
a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a
jogi képviseleti tevékenység egységes, hatékony ellátása
érdekében szükséges teendőket – a bíróságok véleményét
megismerve – az alábbiak szerint szabályozom:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A képviselet jogszabályi alapja
1. §
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
képviseli a bírósági eljárásokban az OBH elnökét és a bíróságokat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 86. § (3)
bekezdés b) pontja alapján.
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c) munkaügyi perek,
d) közigazgatási perek.
A képviselet ellátásának főbb szabályai
4. §
(1) A bíróság elnöke dönt abban a kérdésben, hogy az eljárásban félként szereplő bíróság képviseletéről saját hatáskörben gondoskodik, vagy arra meghatalmazást ad az OBHnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem irányadóak a bírák
által/ellen indított munkaügyi perekre, amelyekben az ellenérdekű felet minden esetben az OBH képviseli.
(3) Az OBH meghatalmazás alapján látja el a bíróságok
jogi képviseletével kapcsolatos feladatokat. A képviseletet az
OBH szervezeti és működési szabályzata által megjelölt
szervezeti egység, a Jogi Képviseleti Osztály (a továbbiakban: JKO) látja el.
(4) A Kúrián és a képviselt bíróságon a jogi képviselettel
kapcsolatos feladatokat a bíróság elnöke által kijelölt bíró
vagy jogi szakvizsgával rendelkező igazságügyi alkalmazott
végezheti.
(5) E szabályzat 1. melléklete szerinti meghatalmazást a
képviselt bíróság megküldi az OBH részére. A meghatalmazás nem terjed ki a perköltség behajtásával kapcsolatos intézkedésekre, arról a képviselt bíróság gondoskodik.
II. fejezet
A bíróságok feladatai
A képviselt bíróság feladatai az eljárás megindulásakor

A szabályzat célja
5. §
2. §
(1) A bíróságok jogi képviseletének ellátásával kapcsolatos
tevékenység során szerzett tapasztalatok hatékonyan elősegítik az OBH elnöke stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását,
a bíróságok magas színvonalú és időszerű ítélkezését, szervezeti integritásának növelését, a központi igazgatás eredményességét.
(2) Az ítélkezésben mutatkozó eljárási, ügyviteli hibák feltárásával, azok összegző elemzésével, a hibák kiküszöbölésére tett intézkedésekkel, valamint az alkalmazott jogszabályok
módosításának szükség szerinti kezdeményezésével lehetővé
teszi a bíróságok ellen indított perek számának csökkenését.

A képviselt bíróság az OBH részére a per megindulásáról
haladéktalanul tájékoztatást ad, egyidejűleg megküldi:
a) a pert tárgyaló bíróságtól érkező iratokat, (keresetlevél,
idézés stb.)
b) az 1. melléklet szerinti meghatalmazást,
c) az ellenkérelmet a felperes kereseti kérelmével szemben
d) a kereseti kérelemre vonatkozó jogi álláspontját, az érdemi ellenkérelem alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait,
e) esetlegesen a bizonyításra vonatkozó indítványokat,
f) az ellenkérelem előterjesztéséhez szükséges iratok másolatát.

A szabályzat hatálya

A képviselt bíróság feladatai a per során

3. §

6. §

A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
az ítélőtáblákra,
a törvényszékekre és
az OBH-ra.
A Kúriára a 9. §-ban foglaltak vonatkoznak.
A szabályzat tárgyi hatálya alá tartoznak:
polgári peres eljárások,
büntető ügyekben polgári jogi igény érvényesítése,

(1) A képviselt bíróság haladéktalanul továbbítja az OBHnak a perbíróság által a részére kézbesített iratokat.
(2) A képviselt bíróság – az OBH felhívására – haladéktalanul megküldi az OBH részére a per során szükséges nyilatkozatokat, tényelőadásokat, bizonyítási indítványokat és a
rendelkezésre álló iratok másolatát.
(3) A képviselt bíróság – az OBH felhívására – a fellebbezési határidő figyelembevételével – megküldi az OBH részé-

(1)
a)
b)
c)
(2)
(3)
a)
b)
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re az érdemi döntések, illetve a per során hozott végzések
ellen benyújtandó fellebbezésekre vonatkozó indítványokat,
valamint azok indokait.
(4) A képviselt bíróság az ítélet kézbesítésétől számított 30
napon belül – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény XXVI. fejezetében szabályozott kiemelt jelentőségű
perek esetében 15 napon belül – megküldi az OBH-nak a
felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó indítványt,
annak indokaival együtt.
(5) Az OBH-val való együttműködés során előnyben kell
részesíteni a személyesen/telefonon/e-mailen történő kapcsolattartást.
(6) A képviselt bíróságnak minden esetben fax útján is
meg kell küldeni az OBH részére az ellenkérelmet, a fellebbezést és a felülvizsgálati kérelmet, illetve az arra vonatkozó
javaslatot.
A képviselt bíróság elnökének a perrel kapcsolatosan
a bíróságot érintő intézkedési kötelezettsége
7. §
A képviselt bíróság elnöke a per megindításáról a keresetlevél ismertetésével tájékoztatja a kereset alapjául megjelölt
perben érintett – a bíróság alkalmazásában álló – bírót,
igazságügyi alkalmazottat. A jogerős érdemi határozat tartalmát velük ismerteti. A keresetnek helyt adó jogerős ítélet
esetén az abból levonható tapasztalatokról az érintettekkel
konzultál. Mérlegeli az alkalmazható szankciók (fegyelmi,
kártérítés stb.) lehetőségét. Haladéktalanul intézkedik a per
adatai alapján tudomására jutott hiba elhárítása és a helyes
gyakorlat kialakítása érdekében. Erről minden esetben írásban tájékoztatja az OBH elnökét.
A képviselt bíróság intézkedései a jogerős határozat
alapján
8. §
(1) A képviselt bíróság elnöke a fizetésre kötelező vagy az
egyéb marasztalást tartalmazó határozat kézhezvételét követően
– a jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően – megteszi
az annak teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket.
(2) Amennyiben a perbíróság a képviselt bíróság javára
perköltséget állapít meg, akkor annak behajtása tárgyában a
képviselt bíróságnak kell intézkednie.
(3) A képviselt bíróság a jogerős határozat alapján, a bíróságot megillető perköltség megfizetésére a kötelezettet írásban felszólítja. Nem teljesítés esetén a behajtandó összeg
nagyságára figyelemmel dönt a végrehajtási eljárás megindításáról, vagy annak mellőzéséről.
A bíróság feladatai önálló képviselet esetén
9. §
(1) A bíróság a képviseletének saját hatáskörben történő
ellátása esetén haladéktalanul megküldi az OBH részére a
keresetlevelet, az ellenkérelmet, az ügyben hozott érdemi
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vagy befejező határozatokat, a fellebbezést, a felülvizsgálati
kérelmet, és bármely egyéb joggyakorlati vagy igazgatási
szempontból jelentős peres iratot.
(2) A bíróság képviseletének saját hatáskörben történő ellátása esetén, a bíróság elnöke köteles az adott év április 30.,
valamint október 30. napján – a 2. mellékletben foglalt tartalommal – tájékoztatást adni az OBH elnöke részére.
III. fejezet
Az OBH feladatai
Feladatok a bírósági eljárásban
10. §
(1) Az OBH
a) a képviselet ellátásához szükséges iratok megküldését,
illetve beszerzését követően haladéktalanul bejelenti a képviseletet a pert tárgyaló bíróságnál és meghatalmazást csatol,
ba) ha az iratok megküldése időpontjában már megtörtént
a tárgyalás kitűzése, a bejelentéssel együtt érdemi ellenkérelmet terjeszt elő,
bb) amennyiben a tárgyalás kitűzése ezt követően történik,
az idézés kézhezvételét követően, a bíróság által megadott
határidőben – ennek hiányában a tárgyalást megelőző 15
napon belül – benyújtja részletes érdemi ellenkérelmét,
lehetőség szerint bizonyítási indítványát,
c) az eljárás adataira figyelemmel, ha a követelés megalapozottságához kétség nem fér, az esetleges egyezség tartalmára vonatkozó javaslattal – jóváhagyás végett – tájékoztatja
a képviselt bíróság elnökét,
d) szükség esetén részt vesz a kitűzött tárgyalásokon,
e) a megadott határidőben teljesíti a bíróság felhívásában
foglaltakat,
f) a lényeges perbeli cselekményekről (szünetelés, felfüggesztés, félbeszakadás stb.), a keresetváltoztatásról, másik
eljáró bíróság kijelöléséről értesíti a képviselt bíróságot,
g) keresetváltoztatás esetén beszerzi a képviselt bíróság
erre vonatkozó jogi álláspontját tartalmazó nyilatkozatot,
h) a per során hozott érdemi döntésről haladéktalanul értesíti a képviselt bíróságot és a pertársként képviselt személyt a határozat kiadmányának egyidejű megküldése mellett,
i) marasztalást tartalmazó elsőfokú ítélet esetén fellebbezés, marasztalást tartalmazó jogerős ítélet esetén felülvizsgálati kérelem benyújtására indokolt javaslatot tesz, és beszerzi
a képviselt bíróság álláspontját,
j) a teljesítés érdekében soron kívül megküldi a képviselt
bíróság elnöke részére a jogerős marasztaló ítéletnek a bíróság által megküldött kiadmányát,
k) a képviselt bíróság kérésére az eljárás során hozott végzések és az érdemi döntés ellen fellebbezést, a jogerős ítélet
ellen felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő.
(2) Az OBH a képviselt bíróságokkal és a pertársakkal való
együttműködés során elsősorban az elektronikus kommunikációt és a közvetlen kapcsolattartást alkalmazza, utóbbiról
feljegyzést készít.
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A JKO által az OBH elnökének nyújtandó tájékoztatás
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jogerős bírósági eljárás, bírói mulasztás stb.) csoportosítja a
fent jelzett, folyamatosan vezetett tapasztalatokat.

11. §
14. §
(1) A JKO a per megindításáról, a lényeges perbeli eseményekről, az érdemi döntésről haladéktalanul tájékoztatást ad
az OBH elnökének, ha
a) a felek személye,
b) a per tárgya,
c) az érvényesíteni kívánt jog,
d) valamely új jogintézmény,
e) egyéb ok
indokolttá teszi.
(2) Amennyiben az (1) bekezdéssel kapcsolatban intézkedés megtétele válik szükségessé, arra vonatkozóan a JKO
javaslatot tesz.
IV. fejezet
Ügyvédi képviselet igénybevétele
Az OBH elnöke által ügyvédi irodának adott
meghatalmazás

(1) A perek tapasztalatairól az OBH elnöke részére a JKO
vezetője évente jelentést ad, amely tartalmazza:
a) a beszámolási időszakban érkezett, befejezett, folyamatban levő ügyek és azon tárgyalások számát, amelyeken az
OBH részéről képviselő vett részt,
b) a beszámolási időszakban hozott első- és másodfokú
ítéletek számát, a keresetet elutasító és marasztaló ítéleteket
és az utóbbiak alapján teljesített kifizetések összegét,
c) a levonható tanulságokat, a tapasztalatokat az ügy megjelölésével,
d) a tapasztalatok hasznosítására, esetleges jogszabály módosításra, vagy szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatot.
(2) A jelentés kivonatát az intraneten közzé kell tenni.
Az összegzés és jelentés alapján az OBH által hozandó
intézkedések
15. §

12. §
Az OBH elnöke kivételes esetben meghatalmazást adhat
ügyvédi irodának a képviselet ellátására, amelyről tájékoztatja
a képviselt bíróság elnökét.
Ilyen lehet különösen:
a) ha jelentős többletmunkával járó feladat ellátása, amelyet a rendelkezésre álló humán erőforrás felhasználásával
nem lehet megoldani és a létszámbővítés nem gazdaságos,
b) ha a feladat időszakos jellegű,
c) ha a feladat valamely jogterületen az átlagosnál nagyobb
szakértelmet igényel,
d) etikai szempontok felmerülése esetén,
e) egyéb, indokolt esetben.
V. fejezet
Tapasztalatok hasznosítása
A perek tapasztalatainak összegzése, hasznosítása
13. §
(1) A jogi képviselet, mint alapfeladat ellátása mellett a peres ügyek tapasztalatainak meghatározott szempontok szerinti összegyűjtése és elemzése a JKO feladata. Ennek ki kell
terjednie mindazokra a perekre, amelyekben az OBH félként
vagy képviselőként járt el, illetve azokra is, amelyekben a
bíróságok önállóan látták el a képviseletet.
(2) Szükséges minden olyan anyagi és eljárásjogi, ügyviteli,
tárgyalás vezetési, egyéb tárgyalási magatartással kapcsolatos
tapasztalat összegyűjtése, az abból levonható tapasztalatok
összegzése, amelyek a jövőben hasznosíthatóak, vagy intézkedést igényelnek a bírósági képzés, vizsgálat, jogszabályalkotás stb. területén.
(3) Ennek érdekében a JKO félévente összegzi és különböző szempontok szerint (pl.: anyagi, eljárásjogi, ügyviteli
kérdés, pervezetési gyakorlat, marasztalás alapjául szolgáló

(1) Igazgatási intézkedések:
a) szabályzat kiadása,
b) ajánlás készítése,
c) eseti célvizsgálat elrendelése,
d) vezető-vizsgálat elrendelése,
e) javaslattétel tárgyi, személyi feltételek biztosítására, átcsoportosításra,
f) a perek tapasztalatait összegző jelentésekből levonható,
általánosítható megállapítások ismertetése a bírósági vezetőkkel,
g) visszacsatolás a képviselt bíróság elnökének.
(2) Képzéssel, oktatással kapcsolatos intézkedések:
a) fogalmazó-, titkár- és bíróképzés,
b) továbbképzés keretében elméleti és gyakorlati problémák megjelölése,
c) segédanyagok összeállítása,
d) esetlegesen előadások tartása szakmai rendezvényeken.
(3) Jogszabály módosításának vagy új jogszabály alkotásának kezdeményezése.
(4) Jogegységi határozat hozatalára irányuló indítvány megtétele.
(5) Egyéb, a tapasztalatok alapján indokolt javaslattételek
(pl. az állampolgároknak a bírósági eljárásokról nyújtandó
tájékoztatás körében).
VI. fejezet
Záró rendelkezések
16. §
(1) Ezen szabályzat 2014. május 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban levő
ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 6/2014. (IV. 30.) OBH utasításhoz
………………….bíróság elnöke
………………….ügyszám

az Országos Bírósági Hivatalt (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
az alperes jogi képviseletének ellátására azzal, hogy a meghatalmazás a perköltség behajtására nem terjed ki. (Pp. 70. §
(1) bekezdés)
Budapest, 2014.

MEGHATALMAZÁS
………………..felperesnek, ………………alperes ellen
…………iránt indult ………………….. bíróság előtt
……………. szám alatt folyamatban lévő perében
……………………………………
aláírás

meghatalmazom

2. melléklet a 6/2014. (IV. 30.) OBH utasításhoz
TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE RÉSZÉRE
ÖNÁLLÓ PERKÉPVISELET ESETÉN

Kúria/ítélőtábla/törvényszék neve

Érkezett ügyek
darabszáma*

Befejezett ügyek
darabszáma*
I. fokon

II. fokon

Jogerős érdemi
döntés tartalma
az ügyszám
megjelölésével

Folyamatban
lévő ügyek
darabszáma**

Folyamatban lévő
ügyek állása

*Adatszolgáltatási időszak: előző év X. 30-tól tárgyév IV. 30-ig, illetve tárgyév IV. 30-tól tárgyév X. 30-ig.
**Adatszolgáltatási időszak: tárgyév IV. 30-ai állapotnak megfelelően, illetve tárgyév X. 30-ai állapotnak megfelelően.
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HATÁROZAT
189/2014. (V. 12.) OBHE számú
határozat
az ítélőtáblákon és a Kúrián soron kívüli belső
ellenőrzés elrendelésének visszavonásáról
Az ítélőtáblákon és a Kúrián soron kívüli belső ellenőrzés
elrendeléséről szóló 155/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozatot visszavonom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

2014/5. SZÁM
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírói, valamint
a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során folytatott gyakorlata a jogszabályoknak megfelelő.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
68/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az OBH elnökének a megüresedő bírói álláshelyek betöltésének szempontjairól és a bírói
álláshelyekre vonatkozó 2013. évi pályázat kiírási és elbírálási
gyakorlatáról szóló tájékoztatóját kielégítőnek, és megfelelő
tartalmúnak ítéli.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

HATÁROZATOK
65/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a bírósági ügyforgalom 2013.
évi főbb jellemzőiről szóló tájékoztatást megfelelő tartalmúnak fogadja el, mivel az áttekinthetőnek, a főbb jelenségeket
külön kiemelve, annak jelentőségét hangsúlyozva került
ismertetésre, levonva belőle a megfelelő következtetést a
jövőre nézve.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
66/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2013. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről, valamint a bírák ellen indult szabálysértési és büntetőeljárásokról szóló előterjesztést, illetve a tájékoztatást megfelelő mélységűnek tekinti, a tanács tagja által feltett kérdés
megválaszolásra került, így a tájékoztatást tudomásul veszi.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
67/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnöke által a bírói, valamint a bírósági vezetői pályázatok
elbírálása során 2013. évben folytatott gyakorlatáról a javított előterjesztés szerinti tájékoztatást megfelelőnek, kielégítőnek ítéli.

69/2014. (V. 13.) OBT
határozat
A Kúria elnökének a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2013. évben folytatott gyakorlata
megfelel a jogszabályoknak.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
70/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 9/2014. (I. 14.) OBT határozatát a Nemzetközi Kapcsolatok Koordinációs Testületének
létrehozásáról és működéséről rendelkező Memorandumra
tekintettel akként módosítja, hogy az Országos Bírói Tanács
mindenkori soros elnöke tanácskozási joggal vesz részt a
testület munkájában.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
71/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 10/2014. (I. 14.) OBT határozatot – figyelemmel a Nemzetközi Kapcsolatok Koordinációs Testületének létrehozásáról és működéséről rendelkező Memorandumra – hatályon kívül helyezi.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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72/2014. (V. 13.) OBT
határozat

77/2014. (V. 13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag elfogadta, hogy a
2014. június 11-14. között tartandó ENCJ éves közgyűlésén
az Országos Bírói Tanácsot a soros elnök és dr. Simon
Levente tag képviseli.

Az Országos Bírói Tanács a 2014. II. félévi üléstervét az
alábbiak szerint fogadja el:

dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
73/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Andódi Henrietta karcagi
járásbírósági bírósági titkár bírói kinevezésével és a Karcagi
Járásbíróságra történő beosztásával egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
74/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Kocsis Ilona ceglédi járásbírósági bírósági titkár bírói kinevezésével és a Ceglédi Járásbíróságra történő beosztásával egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
75/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Majtényi Bea fővárosi közigazgatási és munkaügyi bírósági titkár bírói kinevezésével és
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra (P. IV. csoport) történő
beosztásával egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
76/2014. (V. 13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Kun Erzsébet szolnoki törvényszéki bíró, címzetes táblabírót – lemondására tekintettel, kérelmére – 2014. június 1. napjától a munkavégzési
kötelezettség alól mentesíti.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács
2014. évi II. féléves ülésterve
Július:
- Etikai Kódex elfogadása
- Tájékoztató a bírói egyéni adatszolgáltatási adatokról
- Tájékoztató az OBT I. félévi költségvetési felhasználásáról
- OBHE 2013. évi beszámolója
- Bíróságok pótelőirányzatainak okai és kezelése az OBH
ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével (mulasztás,
rossz gazdálkodás, váratlan kiadás)
Szeptember:
- Soros elnöki beszámoló, elnökség átadás-átvétel
- Tájékoztató a 2014. I. félévi bírósági ügyforgalmi adatokról
- Az OBH elnökének tájékoztatója a 2014. I. félévi tevékenységéről
- Közjegyzői és végrehajtói fegyelmi bíróságok működéséről tájékoztató
- Bírósági épületek rekonstrukciójának jelenlegi állapota,
további tervek, bírósági vendégszobák, üdülők aktuális helyzetével
- A Működési Kézikönyv és az SZMSZ aktualizálása
Október (győri kihelyezett ülés):
- MABIE tájékoztatása az életpálya-program aktualizálásának helyzete
- BT kérdőívek utánkövetése, figyelemmel a jogszabályváltozásra
- Az OBH elnöke és a Kúria elnöke vezetői kinevezések
esetén a rangsortól eltérés során figyelembe veendő elvekről
tervezet, illetve munkacsoport felállítása
November:
- Az OBT költségvetési tervezete 2015. évre
- Bírósági történeti munkacsoport eddigi eredményei
- MIA 2015. évi oktatási tervéről tájékoztatás, illetve javaslat az OBT-től
- Az Európai Jogi Szaktanácsadói hálózat megújítása,
szaktanácsadók megválasztása, terveik, elért eredményeik, a
Koordinátor meghallgatásával
- Az OBT ENCJ-ben végzett tevékenységéről beszámoló
- A bírósági fejezet informatikai helyzete, szoftverfejlesztések, tervezett programok a bírósági eljárások elektronizálásával kapcsolatban
December:
- Az OBT 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
- Beszámoló az OBH által egyes törvényszékeken folytatott gazdasági ellenőrzéssel kapcsolatban, különös tekintettel
a gépjárműbeszerzések, és gépjárműhasználat gyakorlatáról
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- Az OBT 2015. évi üléstervének kidolgozása
- Pályázati rangsortól való eltérés gyakorlati tapasztalatai
értékeléséről készült összefoglaló
- Újabb bírósági „jó gyakorlatok” összegyűjtésének tapasztalatai
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Dicső Gáborné dr. Harsányi Beáta Andreát, a Kisvárdai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Ferencsin Rékát, a Budaörsi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Franczia Barbara Anettet, a Győri Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Kovács Bálint Gábort, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Makszin Viktóriát, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Mikó Gergelyt, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Nagy István Andrást, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Orosz Juditot, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Rácz Esztert, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát a 2014. május 15. napjától 2017. május 14.
napjáig terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Ruzsits Ákos Jenőt, az Esztergomi Járásbíróság bíráját
2014. június 13-ai hatállyal – lemondására tekintettel –,
dr. Csiki János Edgárt, a Miskolci Járásbíróság bíráját, 2014.
május 17-ei hatállyal – egészségügyi okból –,
dr. Rásóné dr. Sándor Júliát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra beosztott törvényszéki tanácselnököt
2014. szeptember 30-ai hatállyal,
Dancsné dr. Simon Máriát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra beosztott törvényszéki bírót, 2014.
október 15-ei hatállyal,
dr. Kocsis Juditot, a Fővárosi Törvényszék bíráját, címzetes
táblabírót, 2014. december 22-ei hatállyal – nyugállományba
helyezés iránti kérelmükre tekintettel –
f e l m e n t e t t e.

2014/5. SZÁM
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
177/2014. (IV. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
munkaügyi ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny
2014/1. szám, 9. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a
Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2014. május 15. napjától
dr. Németh Andreát a Kiskunfélegyházi Járásbíróságról a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
178/2014. (IV. 28.) OBHE számú
határozat
bírónak 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 – dr. Kozák Henriettet, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül, a 2014. május 1. napjától
2014. július 15. napjáig terjedő időtartamra a Kúriára
kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
180/2014. (IV. 29.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Tóth
Ferencet 2014. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szombathelyi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának
kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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181/2014. (IV. 30.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
Dr. Halom Regina Máriát a Győri Járásbíróság bíráját
2014. május 10. napjától – hozzájárulásával – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-ának (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
182/2014. (IV. 30.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és
bírósági titkárok kijelöléséről
Dr. Lovas Rita Cecíliát a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót, dr. Gresa Katalint és
dr. Csányi Beatrixet a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárait 2014. május 10. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
183/2014. (IV. 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. Virág Csaba,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. május 1. napjától határozatlan időtartamra
módosítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
184/2014. (IV. 30.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék bírájának
a Közép-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégiumban kollégiumvezető-helyettesi
feladatok ellátásával megbízásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésében írt jogkörömnél
fogva – a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok Ügyrendjéről szóló 2/2013. (II. 15.) OBH elnöki ajánlás értelmében – dr. Orosz Andreát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját a 2014. május 1. napjától 2014. október
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31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a KözépMagyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi feladatainak ellátásával.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
185/2014. (IV. 30.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Szolnoki Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Tiszafüredi Járásbíróságon
egy büntető ügyszakos bírói álláshely (83. számú) betöltésére
a pályázatot a Bjt. 33. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
186/2014. (V. 7.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Szentendrei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2014/2. szám, 15. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Tiszavölgyi Gyöngyvér Kingát
bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése
alapján a Szentendrei Járásbíróságra osztom be.
Dr. Tiszavölgyi Gyöngyvér Kinga bírói kinevezésére a
2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
187/2014. (V. 7.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szakály
Noémi, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. május 15. napjától 2014. november 14.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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188/2014. (V. 8.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Litkei-Szabó Anitát,
a Veszprémi Járásbíróság bíráját és dr. Pék Szabolcsot, a
Pápai Járásbíróság bíráját 2014. május 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
190/2014. (V. 13.) 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. Homolya
Szilvia, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. május 20. napjától határozatlan időtartamra módosítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
191/2014. (V. 13.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék belső ellenőrének felmentéséről
A bíróságok fejezetet irányító szerv vezetőjeként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §
(6) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdésének
c) pontja alapján – az Egri Törvényszék elnökének indítványára – Bata Ferencnének, az Egri Törvényszék belső ellenőrének a felmentésével egyetértek.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
192/2014. (V. 14.) 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. Bartháné
dr. Ambrus Rózsa, az Országos Bírósági Hivatalba – a
437/2013. (XI. 11.) OBHE számú határozattal – beosztott
bíró, címzetes táblabíró 2013. november 15. napjától 2014.
május 14. napjáig terjedő határozott időtartamú beosztásának
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lejártára tekintettel, hivatali beosztását 2014. május 14. napjával megszüntetem, és 2014. május 15. napjától határozatlan
időtartamra törvényszéki bíróként a Budapest Környéki Törvényszékre beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
193/2014. (V. 14.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Karcagi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2014/2. szám, 21. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva – az Országos Bírói Tanács 73/2014.
(V. 13.) OBT határozatára figyelemmel – dr. Andódi
Henriettát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
bekezdése alapján a Karcagi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Andódi Henrietta bírói kinevezésére a 2014. június 1.
napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
194/2014. (V. 14.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Ceglédi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2014/2. szám, 14. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva – az Országos Bírói Tanács 74/2014.
(V. 13.) OBT határozatára figyelemmel – dr. Kocsis Ilonát
bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése
alapján a Ceglédi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Kocsis Ilona bírói kinevezésére a 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
195/2014. (V. 14.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról,
valamint bírák kinevezéséről és bíró áthelyezéséről
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. IV. Csoport) három polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny
2014/1. szám, 8. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva
dr. Érdiné dr. Cseke Mariannt és – az Országos Bírói Tanács 75/2014. (V. 13.) OBT határozatára figyelemmel –
dr. Majtényi Beát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt.
26. § (1) bekezdése alapján a Pesti Központi Kerületi Bíró-
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ságra osztom be. A Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
dr. Szűrösné dr. Takács Andreát a Fővárosi Törvényszékről
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe 2014.
június 1. napjával áthelyezem.
Dr. Érdiné dr. Cseke Mariann és dr. Majtényi Bea bírói
kinevezésére a 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
196/2014. (V. 16.) OBHE számú
határozat
bírónak a Fővárosi 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 – hozzájárulásával – dr. Pusztai Anitát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
– eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett – a 2014. május 16. napjától 2014.
december 31. napjáig terjedő időtartamra, a Fővárosi
Törvényszékre kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
197/2014. (V. 16.) OBHE számú
határozat
a működését a Fővárosi Törvényszék illetékességi
területén, a Budai Központi Kerületi Bíróság szervezeti
egységeként megkezdő Egységes Nyomozási Bírói
Csoport létrehozására figyelemmel történő bírói
áthelyezésekről
A Pesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörének csökkenésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 34. §-ának (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
- Benkéné dr. Urbancsek Viktória Erzsébetet, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki
bírót és
- dr. Mezey Ferenc Tamást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2014. június 1. napjától áthelyezem a Budai
Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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198/2014. (V. 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 Fővárosi Törvényszéken
(Gazdasági Kollégium) egy gazdasági ügyszakos bírói álláshely (194. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
199/2014. (V. 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 Fővárosi Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi
Bíróságon (Gazdasági Csoport) egy gazdasági ügyszakos
bírói álláshely (443. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
200/2014. (V. 23.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Nagy István
Andrást, a Debreceni Járásbíróság bíráját 2014. június 5.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
201/2014. (V. 23.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésé-
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re figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Balassa Zita Mártát,
dr. Jeney Ivánnét, dr. Krénusz Évát, dr. Pálosi-Magyari
Lászlót, dr. Plankó Erikát és dr. Takács Ildikót a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráit 2014. június 5. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
202/2014. (V. 23.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Debreceni 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 LXII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
1. dr. Csepregi-Matus Évát és
2. dr. Mázor Róbertet, a Gyulai Törvényszék bíráit, valamint
3. dr. Kocsár Szilárdot, a Gyulai Járásbíróság bíráját
– eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett – a 2014. június 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a Debreceni Törvényszékre kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
203/2014. (V. 23.) OBHE számú
határozat
bírónak a Dunaújvárosi Járásbíróságra 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 – Csibané dr. Böcz Andrea szekszárdi járásbírósági bírót – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – a 2014. június 1. napjától 2015.
május 31. napjáig terjedő időtartamra, a Dunaújvárosi
Járásbíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
204/2014. (V. 23.) OBHE számú
határozat
bíráknak 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
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CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
1. dr. Tóth Beátát, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét
2. dr. Mucsi Erikát, a Gyulai Törvényszék bíráját
– eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett – a 2014. június 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi Törvényszékre
kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
dr. Dávidné Birinyi Mónikát a 2014. április 14. napjától 2014.
október 13. napjáig terjedő időtartamra – 2014. április 14.
napjától 2014. július 13. napjáig terjedő próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási
Főosztály Fejezeti Költségvetési Osztályához tisztviselőnek,
érdemi ügyintéző munkakörbe,
dr. Thodory Zsolt Gábort a 2014. április 18. napjától 2014.
október 17. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Projekt Irodán tisztviselőnek, érdemi ügyintéző
munkakörbe,
Nagyné Perényi Erikát a 2014. április 23. napjától 2014. október 22. napjáig terjedő időtartamra – 2014. április 23.
napjától 2014. július 22. napjáig terjedő próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási
Főosztály Fejezeti Költségvetési Osztályához tisztviselőnek,
pénzügyi, számviteli és költségvetési ügyintéző munkakörbe,
Tóth Gábort, a 2014. április 24. napjától 2014. október 23.
napjáig terjedő időtartamra – 2014. április 24. napjától 2014.
július 23. napjáig terjedő próbaidő egyidejű kikötésével – az
Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály Hivatali
Gazdasági Osztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző
munkakörbe,
György Szilviát a 2014. április 28. napjától 2014. október 27.
napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal
Műszaki Főosztály Gondnoksági és Gépjármű Üzemeltetési
Osztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Kovács Tamásnét, a 2014. május 1. napjától 2014. október
31. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal
Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
Közbeszerzések Osztályához írnoknak, titkárnő és előadó
munkakörbe,
Osánné Kanalas Anita Karolinát a 2014. május 5. napjától
2014. június 30. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályához tisztviselőnek, titkárnő és előadó munkakörbe,
Sándor Bélát a 2014. május 5. napjától 2014. november 4.
napjáig terjedő időtartamra – 2014. május 5. napjától 2014.
augusztus 4. napjáig terjedő próbaidő egyidejű kikötésével –
az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet Sajtó és
Kommunikációs Osztályára tisztviselőnek, érdemi ügyintéző
munkakörbe,
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Rimai Laurát a 2014. május 19. napjától 2014. november
18. napjáig terjedő időtartamra – 2014. május 19. napjától
2014. augusztus 18. napjáig terjedő próbaidő egyidejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi
Akadémia Szolgáltatási Osztályához tisztviselőnek, pénzügyi, számviteli és költségvetési ügyintéző munkakörbe
k i n e v e z t e,
Ádám Éva Gyöngyi tisztviselőt a 2014. május 15. napjától
2014. november 14. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Törvényszékre tisztviselői munkakörbe,
Kisné Szitás Mónika tisztviselőt 2014. május 20. napjától
határozatlan időtartamra a Gyöngyösi Járásbíróságra tisztviselői munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Virág Csaba beosztott bírót 2014. május 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Bírósági
Főosztály Jogszabály-véleményezési Osztályához,
dr. Homolya Szilvia osztályvezetőt 2014. május 20. napjától
határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinetjéhez
b e o s z t o t t a,
dr. Thodory Zsolt Gábor tisztviselőt a 2014. április 18. napjától 201. október 17. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Projekt Iroda főosztályvezető-helyettesi
feladatainak ellátására
f e l k é r t e,
György Szilvia tisztviselőt a 2014. április 28. napjától 2014.
október 27. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Műszaki Főosztály Gondnoksági és Gépjármű
Üzemeltetési Osztálya osztályvezetői feladatainak ellátásával,
dr. Homolya Szilvia osztályvezetőt 2014. május 20. napjától
határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet osztályvezetői feladatainak ellátásával
m e g b í z t a,
dr. Szakály Noémi beosztott bíró osztályvezetői megbízását
a 2014. május 15. napjától 2014. november 14. napjáig terjedő időtartamra,
Bálint Zoltán tisztviselő kinevezését a 2014. június 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
dr. Benkő Imola beosztott bíró osztályvezetői megbízását és
Kóta László tisztviselő kinevezését 2014. június 1. napjától
határozatlan idejűvé
m ó d o s í t o t t a,
Fülöp Bernadett Brigitta tisztviselő szolgálati jogviszonyát
2014. június 20. napjával – közös megegyezésre tekintettel –,
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dr. Dávidné Birinyi Mónika tisztviselő szolgálati jogviszonyát
2014. május 14. napjával – kérelmére azonnali hatállyal
próbaidő alatt –
m e g s z ü n t e t t e.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. Paisné dr. Kolozsvári Ágnest a 2014. május 5. napjától
2014. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapest
Környéki Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Tiszavölgyi Gyöngyvér Kingát, a Budakörnyéki Járásbíróság
bírósági titkárát 2014. május 15. napjától a Szentendrei Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Gerencsér Csabát, a Budakörnyéki Járásbíróság bírósági
titkárát 2014. május 1. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Debreceni Törvényszék elnöke
dr. Csilek Árpádot a 2014. május 1. napjától 2014. július 31.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Madai Nórát a 2014. május 1. napjától 2014. október 31.
napjáig terjedő időtartamra és
dr. Papp Lászlót a 2014. május 1. napjától 2014. július 31.
napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Madai Nórát és
dr. Papp Lászlót, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárait
2014. május 5. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
Az Egri Törvényszék elnöke
dr. Papp-Csertyaszki Melindát, a Hatvani Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2014. május 1. napjától határozatlan időtartamra az Egri Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
dr. Ember Zsuzsanna Erikát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2014. május 1. napjától határozatlan időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
Tihanyiné dr. Mercz Zsuzsanna Ágnest és
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dr. Petrás Roland Károlyt a 2014. május 15. napjától 2014.
november 14. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
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A Szombathelyi Törvényszék elnöke
dr. Rácskay Jenőt, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2014. május 1. napjától határozatlan időtartamra
a Szombathelyi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe

k i n e v e z t e,
k i n e v e z t e.
Imréné dr. Horváth Katalint, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság elnökhelyettesét, címzetes törvényszéki bírót
– kinevezése lejártára tekintettel – 2014. július 1. napjától a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Bodor Tibor Orbánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2014.
május 1. napjától,
Benkéné dr. Urbancsek Viktória Erzsébetet, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Mezey Ferenc Tamást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2014. június 1. napjától az 1998. évi XIX. törvény
207. § (1) bekezdése alapján nyomozási bírói feladatok ellátására,
dr. Ember Zsuzsanna Erikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2014. május 15. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Miskolci Törvényszék elnöke
dr. Szathmáry Bélát, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót a 2014. május 1. napjától 2020.
április 30. napjáig terjedő időtartamra a Sátoraljaújhelyi
Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
dr. Balogh Erikát, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági ügyintézőjét a 2014. május 5. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
dr. Rippert Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót a 2014. május 10. napjától 2020. május
9. napjáig terjedő időtartamra a Szekszárdi Járásbíróság
elnökhelyettesévé
k i n e v e z t e.
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
dr. Karcagi Vera Lilit, a 2014. április 22. napjától 2015. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe

SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszűnések
Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Takács Anettnek, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárának 2014. május 14. napjával,
lemondására tekintettel
Szür Zoltánnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárának 2014. május 31. napjával,
felmentésére tekintettel
dr. Pitz Tibornak, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárának 2014. augusztus 2. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Fónyi Albertnek, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bírájának az AA 107975 számú bírói
igazolványa elveszett.
Az igazolvány érvénytelen.
Bélyegző érvénytelenítése
A Kecskeméti Törvényszék „Kecskeméti Törvényszék
22.” feliratú körbélyegzője elveszett.
A bélyegző érvénytelen.

PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bíróság Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. a Kúria Büntető Kollégiumában 1 bírói állás (48.
számú) betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 10 éves,
büntető ügyszakban eltöltött ítélkezési és a másodfokú bírói
gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 26. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Kúria Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási
Osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban
benyújtani.

k i n e v e z t e.
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2. a Fővárosi Törvényszéken (Gazdasági Kollégium)
1 gazdasági ügyszakos bírói állás (194. számú) betöltésére.
A pályázatok a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet alapján
kerülnek elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
3. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (Gazdasági
Csoport) 1 gazdasági ügyszakos bírói állás (443. számú) betöltésére.
A pályázatok a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet alapján
kerülnek elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
4. a Szegedi Törvényszéken 1 büntető ügyszakos bírói
állás (82. számú) betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja.
A pályázatot a Szegedi Törvényszék elnökéhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Budapest Környéki Törvényszéken (Büntető
Kollégium) 1 másodfokú tanácselnöki állás (16. számú)
betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 7 éves tényleges büntető bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a
jogállásra vonatkozó rendelkezéseket a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja 16.00 óra.
Az állás betöltésének időpontja:
2014. szeptember 1. napja.
Ha a pályázó pályázata elkésett vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
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határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez
(1443 Budapest, Pf. 175.) kell benyújtani.
2. a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnökhelyettesi állásának (7. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, közigazgatási ügyszakban
eltöltött bírói gyakorlattal rendelkeznek.
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:
2014. szeptember 15. napja 16.00 óra.
Ha a pályázó pályázata elkésett vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
A pályázatot a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökéhez (1145 Budapest, Bácskai u. 29/b.)
kell benyújtani.
Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
az Egri Törvényszéken 1 gazdasági nemperes csoportvezetői állás (13. számú) betöltésére.
Az állásra azok a bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves
bírói gyakorlattal rendelkeznek.
Cégbírósági, illetve felszámolási ügyszakban szerzett bírói
gyakorlat előnyt jelent.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. július 31. napja 16.00 óra.
A pályázatot az Egri Törvényszék elnökéhez (3300 Eger,
Barkóczy út 1., I. emelet 70.) kell benyújtani.
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A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettesi
állásának (279. számú) betöltésére.
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 2011. évi
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. június 20. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja. A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
A pályázatot a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1021 Budapest, Budakeszi u. 51/B.) kell benyújtani.
2. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. IV. Csoport) 1 polgári ügyszakos csoportvezető bírói állás (291.
számú) 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, illetve a családjogi ügyek intézésében 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 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. június 20. napja.
A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie, továbbá a hiányosan, illetve
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késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
3. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumában
(Elsőfokú Csoport) 1 csoportvezető-helyettes bírói állás
(116. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 3 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
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. június 20. napja.
A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie, továbbá a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
4. a Fővárosi Törvényszéken 1 polgári ügyszakos tanácselnöki állás (53. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, polgári ügyszakos joggyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik
kötelmi jogi perekben, különösen építési, építőközösségi,
vállalkozási szerződésből származó perekben, társasház
belső és külső jogviszonyából származó perekben, társasházzal összefüggő közüzemi díj iránti perekben, lakásszövetkezeti perekben, szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti, dologi jogi perekben, különösen tulajdonjog
megállapításával, közös tulajdon megszüntetésével, használatával, birtokvédelemmel kapcsolatos perekben, valamint
perenkívüli ügyekben, különösen előzetes bizonyítással
kapcsolatos fellebbezett ügyekben, bíróság kijelölése iránti és
végrehajtási eljárás során hozott határozatok elleni megfellebbezett ügyek iránt indított perekben jártassággal, továbbá
másodfokú joggyakorlattal rendelkeznek.
A vezetői tisztségre benyújtott pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges mellékelni. 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.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja. A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
5. a Fővárosi Törvényszéken 1 polgári ügyszakos tanácselnöki állás (68. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, polgári ügyszakos joggyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik
dologi jogi, kötelmi jogi perekben, különösen szerződések
érvénytelenségének megállapítása iránt indított, kártérítés
iránti, vállalkozási szerződés hibás teljesítéséből eredő, kölcsön, közüzemi díjakkal, parkolási díjakkal kapcsolatos közös költség iránti perekben, családjogi perekben, különösen
élettársi és szükség esetén házastársi közös vagyon megosztása iránti perekben, továbbá perenkívüli ügyekben, különösen közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás alapján keletkezett fellebbezett ügyekben, végrehajtási eljárás során hozott
határozatok elleni fellebbezett ügyekben, egyéb közjegyzői
határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyekben, valamint a bíróság kijelölése iránt indított perekben jártassággal,
továbbá másodfokú joggyakorlattal rendelkeznek.
A vezetői tisztségre benyújtott pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges mellékelni. 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. június 20. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja. A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
6. a Fővárosi Törvényszéken 1 polgári ügyszakos tanácselnöki állás (44. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, polgári ügyszakos joggyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik dologi jogi, kötelmi jogi, különösen társasház belső és külső jogviszonyából származó, közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránt indított, kölcsönszerződésből, kártérítési
jogvitákból eredő perekben, szerződések teljesítésével, adatvédelemmel kapcsolatos perekben, lakásbérlettel, helyiségbérlettel
kapcsolatos szerződések érvénytelensége iránt indított perekben, megbízási jogviszonyból származó perekben, közüzemi
díjak, közös költség és parkolási díj iránti perekben, igényperben, valamint perenkívüli ügyekben, különösen végrehajtási
eljárás során hozott határozatok elleni fellebbezett ügyekben és
közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás alapján keletkezett
fellebbezett ügyek iránt indított perekben jártassággal, továbbá
másodfokú joggyakorlattal rendelkeznek.
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A vezetői tisztségre benyújtott pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges mellékelni. 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. június 20. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja. A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
A 3-6. szám alatti pályázatokat a Fővárosi Törvényszék
elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki
állásának (80. számú) betöltésére.
Az állásra azok a bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves
tényleges közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz szakmai önéletrajzot, valamint pályaművet
kell csatolni, amelyben a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és
azok megvalósításának ütemezéséről szóló elképzeléseiket
ismertetik a pályázók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Győri Törvényszék elnökéhez (9021 Győr,
Szent István út 6.) kell benyújtani.
A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Gyulai Járásbíróság elnöki állásának (51. számú)
betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró
pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a
pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja 12.00 óra.
A pályázatot a Gyulai Törvényszék elnökéhez (5700
Gyula, Béke sgt. 38.) kell benyújtani.
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A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kunszentmiklósi Járásbíróság elnöki (47. számú)
állásának betöltésére.
Az álláshelyre azok a határozatlan időre kinevezett bírák
pályázhatnak, akik legalább 5 éves 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:
2014. június 20. napja.
A pályázatot a Kecskeméti Törvényszék elnökéhez (6000
Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.
A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnöki állásának
(44. számú) betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz csatolása szükséges. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó vezetői elképzeléseit tartalmazó pályaművet,
amely a pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről
szól,
- a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének, vezetői vizsgálatának
iratait beszerezze és kezelje (a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a továbbiakban:
Bszi. 130. § (3) bekezdés).
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság működésével, működési feltételeivel
kapcsolatos adatokat és információkat a Szegedi Törvényszék, valamint a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság Elnöki
Irodájában ismerheti meg.
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:
2014. június 30. napja.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Szegedi Törvényszék elnökéhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
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A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi Járásbíróság elnöki állásának (30.
számú) betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál legalább 5 éves bírói gyakorlat
előnyt jelent.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz csatolása szükséges. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos rövid- és hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól,
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírák értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében a Dunaújvárosi
Járásbíróság működésével kapcsolatos adatokat és információkat a Székesfehérvári Törvényszék, valamint a Dunaújvárosi Járásbíróság Elnöki Irodájában ismerheti meg.
A pályázati eljárásra a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 20. napja 15.00 óra.
A pályázatot a Székesfehérvári Törvényszék elnökéhez
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kell benyújtani.
A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Szombathelyi Járásbíróság elnöki állásának (21.
számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a Szombathelyi
Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről
és azok megvalósításának ütemezéséről szól,
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a
pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus
levélcím, telefon-, illetve telefax-szám stb.).
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. június 25. napja 15.00 óra.
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.
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2. a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnöki állásának (46. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a
pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 3 éves közigazgatási vagy munkaügyi gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 25. napja 15.00 óra.
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.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Szombathelyi Törvényszék elnökéhez (9700 Szombathely, Szily János u. 7.) kell
benyújtani.
Bírósági titkári álláshelyre kiírt pályázat
A Szekszárdi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Szekszárdi Járásbíróságon 1 bírósági titkári állás betöltésére.
Az álláshelyre azok pályázhatnak, akik az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2), (4) és (5)
bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelnek.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges
adatokat és tényeket. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti
kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Szekszárdi
Törvényszéket kell megjelölni, amely az Iasz. 37/B. §-ának
(3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát, és annak
költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a
Szekszárdi 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,
- 2 db fényképet,
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- 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 megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 30. napja.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatokat a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell 1 példányban benyújtani.
Belső ellenőri állásra kiírt pályázat
A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszéken 1 belső ellenőri állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 70. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – igazolnia kell a
kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy büntetlen
előéletű, és a betöltendő munkakör ellátásához szükséges
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Szolnoki Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése alapján
jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok
másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 30. napja.
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A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Szolnoki Törvényszék elnökéhez (5000
Szolnok, Kossuth u. 1.) kell benyújtani.
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke
és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre
legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az
elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az
Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető
ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- 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,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
Általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. §ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz
szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem
szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2) bekezdése
alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A Bjt. 4. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak
az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat
elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló
dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz
csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való
beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a
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jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek
és személyek ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor
csatolni kell a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló, módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM
együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat
elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati
eredményt vagy igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel
rendelkezik.
A Bjt. 5. § (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való
kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy a
Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról és a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011.
(III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel igazolnia kell azt
a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként azt a bíróságot kell megjelölni, ahová
a pályázatot a pályázóknak be kell nyújtani, figyelemmel arra,
hogy ez a szerv jogosult a Bjt. 100. § (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére.
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.

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

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
2014. évi XVII. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról
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27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
29/2014. (IV. 30.) KIM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
35/2014. (IV. 29.) BM rendelet
Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás
és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal
összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
13/2014. (IV. 18.) AB határozat
A Pécsi Törvényszék 4.Bf.276/2013/7. számú végzése,
valamint a Siklósi Járásbíróság 4.B.85/2012/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
14/2014. (V. 13.) AB határozat
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a családi pótlékról szóló szabályaival kapcsolatos,
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
15/2014. (V. 13.) AB határozat
A Kúria Kfv.III.37.765/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdésével
kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
Knk.IV.37.178/2014/3. számú határozat
A Kúria határozata

PROGRAMOK
2014. június 2-3.
Az Országos Bírói Tanács kihelyezett ülése
Helyszín: Debrecen
2014. június 2-6.
Bírói hivatásra felkészítő képzés bírósági titkároknak: IV.
modul: civilisztikai ügyszakos perszimuláció
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 3-4.
GroupWise oktatás bírósági informatikusok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 4.
Nyitott bíróságok kapcsolattartóinak találkozója
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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2014. június 10-11.
Tevékeny megbánás a nemzetközi jogi dokumentumokban (angol nyelven) – bírák, bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 11-13.
Bírósági közvetítők akkreditált képzése – bírák, bírósági
titkárok, tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 12-13.
Workshop civilisztikai ügyszakos bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 16-17.
Workshop büntető ügyszakos bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 18-20.
Gyermekközpontú igazságszolgáltatás konferencia fiatalkorúak ügyeit tárgyaló büntetőbírák és családjogi bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 19-21.
Bírósági közvetítők akkreditált képzése – bírák, bírósági
titkárok, tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 24-25.
Projektmenedzsment képzés – bírák, bírósági titkárok,
tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 25.
Konferencia a BIIR fejlesztésről és oktatásról bírósági vezetőknek – bírósági vezetők részére
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal (aula)
2014. június 25.
GH vezetők értekezlete
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 26-27.
Mérlegképes könyvelők oktatása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 26-28.
Bírósági közvetítők akkreditált képzése – bírák, bírósági
titkárok, tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 30.
Képzés a fejezeti közbeszerzési szabályokról bírósági dolgozóknak
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. június 30. – július 4.
Határozott időre kinevezett, civilisztikai ügyszakos bírák
képzése (I. modul)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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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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