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AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI
TANÁCS DÖNTÉSEI

SZABÁLYZATOK
2011. évi 1. számú
szabályzat
a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú
szabályzat módosításáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzatot (a továbbiakban: Sz.) az alábbiak szerint módosítja:

2011/2. SZÁM
bekezdése szerinti munkáltatói nyilatkozatot, a kérelmezı
nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a havi törlesztı részlet
illetményébıl történı levonásához, ezen túlmenıen lakás
építése, önálló lakást eredményezı toldaléképítés, valamint a
meglévı lakás legalább fél lakószobával való bıvítése esetében a tervdokumentációt, az építési engedélyt és a költségvetést, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzıdést (elıszerzıdést), korszerősítés és felújítás esetén a költségvetést és a
munkálatok indokoltságát alátámasztó dokumentumokat
(például szakértıi vélemény, fénykép).
A Sz. 3. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elvált családi állapotot okirattal kell igazolni.”
4. §

1. §
A Sz. 1. §-ának (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(1) A Szabályzat hatálya a határozatlan idıre kinevezett
bírákra és a bíróságokon, valamint az OIT Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) határozatlan idejő szolgálati jogviszonyban álló igazságügyi alkalmazottakra terjed ki.
(2) E Szabályzat alapján adható lakáscélú támogatás az (1)
bekezdésben említett igazságügyi szerv által fenntartott
üdülık közalkalmazottai részére is.”
2. §
A Sz. 2. §-ának (2), (4), (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen kivételesen felújításhoz és
a méltányolható igényt meghaladó lakásszerzéshez is nyújtható támogatás, ha a munkáltató vállalja a kamatkedvezménybıl származó jövedelem után az adó- és járulékfizetési
kötelezettséget.”
„(4) Amennyiben a kérelem felújításra, vagy nem méltányolható lakásigényre irányul, a kérelem csak akkor terjeszthetı a Hivatalhoz, ha a munkáltató vállalja a kamatkedvezménybıl származó jövedelem utáni adó- és járulékfizetési
kötelezettséget.”
„(9) Önkormányzati, illetve állami lakás vásárlásához csak
a kötelezı elıtörlesztés erejéig nyújtható támogatás.”

A Sz. 4. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Hivatal a beérkezı igények szabályszerőségét ellenırzi és döntésre elıkészíti, amely alapján a kérelmeket az
OIT elnöke bírálja el.”
A Sz. 4. §-a a következı (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Pénzügyi fedezet hiánya esetén a Hivatal – a szakmai
elıkészítés mellett – folyamatosan nyilvántartásba veszi a
kérelmeket, és a döntés várható idejérıl értesíti a kérelmezıt.”
5. §
A Sz. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A döntés a támogatás összegére és a támogatás visszafizetésének az idıtartamára (futamidı) terjed ki. A támogatás mértéke és futamideje lakás építése, vásárlása esetén
legfeljebb 3.000.000,- forint és legfeljebb 10 év, önálló lakást
eredményezı toldaléképítés, a meglévı lakás legalább fél
lakószobával való bıvítése, korszerősítés, felújítás esetében
legfeljebb 2.000.000,- forint és legfeljebb 5 év. Támogatás
részletekben visszafizetendı kamatmentes kölcsönként
adható.”
A Sz. 5. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:

3. §

„(3) Különös szolgálati érdek fennállása esetén az OIT
elnöke az (1) bekezdéstıl eltérı mértékő támogatásról és
eltérı mértékő futamidırıl is dönthet.”

A Sz. 3. §-ának (1), (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

6. §

„(1) A támogatás iránti kérelmet szolgálati úton a Hivatalhoz kell benyújtani.”
„(3) A támogatást az 1. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A kérelemhez csatolni kell
a 2. § (3) bekezdésében meghatározott okiratot, a 2. § (4)

A Sz. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Hivatal írásban tájékoztatja a kérelmezıt a döntésrıl.
(2) A Hivatal a kérelmezıvel a döntésnek megfelelı tartalmú megállapodást köt.
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(3) A megállapodást azzal a feltétellel kell megkötni, hogy
a szolgálati jogviszony a támogatás visszafizetésének az
idıtartama alatt fennáll. A támogatás szempontjából nem
minısül szolgálati viszony megszőnésének, ha a támogatásban részesült a Bíróságok fejezetbe tartozó másik intézménynél lép szolgálati viszonyba. Ilyen esetben a 9. § (2)
bekezdése szerinti értesítést az új szolgálati helynek is meg
kell küldeni.
(4) A támogatás visszafizetésének biztosítékául az ingatlanra a Hivatal javára jelzálogjogot, valamint vásárlás esetén az
adásvételi szerzıdés alapján, a kérelmet elbíráló egyedi döntése szerint, elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlannyilvántartásba bejegyeztetni.
(5) A megállapodás lebonyolításával összefüggı pénzintézeti és ingatlan-nyilvántartási költségek az adóst terhelik.”
(6) A támogatás folyósítása és törlesztése pénzintézeten
keresztül történik.
(7) A támogatás visszafizetésének kezdı idıpontja a megállapodás megkötését követı hónap ötödik napja.
(8) A támogatás havi törlesztı részletét a támogatásban
részesült illetményébıl – a pénzintézettel történı szerzıdéskötést követıen a 2. számú melléklet szerinti írásbeli nyilatkozat alapján – a munkáltató levonja és átutalja a támogatásban részesült hitelszámlájára. Az illetménybıl történı levonás és a hitelszámlára való utalás a támogatásban részesítettnek többletköltséget nem okozhat.
(9) A támogatásban részesült a megítélt és folyósított kölcsönt kizárólag a kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A
támogatási összeg felhasználásáról a támogatásban részesült
a felhasználást követı 30 napon belül – a Hivatalhoz szolgálati úton eljuttatott – írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.”
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„(7. §) A pénzintézethez utalt, de 6 hónapon belül igénybe
nem vett támogatást vissza kell vonni. Vissza kell vonni a
támogatást, ha a támogatásban részesült szolgálati jogviszonya a támogatásról való döntést követıen, de a megállapodás megkötése elıtt megszőnik, valamint ha a támogatásban
részesült a kérelemben szándékosan valótlan adatot közölt,
vagy valamely, a kérelem elbírálása szempontjából fontos
tényt, körülményt elhallgatott.”

figyelemmel (különösen hosszan tartó betegség, közvetlen
hozzátartozó halála, rendkívüli káresemény) a Hivatal vezetıje halasztást, részletfizetést engedélyezhet, hozzájárulhat a
megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelı további
teljesítéshez, illetve a megállapodás módosításához.
(3) A támogatásban részesült szolgálati viszonyának megszőnése esetén – ide nem értve a munkavállaló nyugállományba vonulását – a fennálló tartozás egy összegben válik
esedékessé. A Hivatal vezetıje a tartozás megfizetésére a
támogatásban részesült szolgálati úton elıterjesztett és munkáltatói jogkör gyakorlójának véleményével ellátott írásbeli
kérelmében elıadott, különös méltánylást érdemlı körülményeire – különösen hosszan tartó betegség, közeli hozzátartozó halála, rendkívüli káresemény – figyelemmel megfelelı
jövedelmő készfizetı kezes(ek) bevonása mellett, legfeljebb
12 havi részletfizetést engedélyezhet.
A munkavállaló nyugállományba vonulása esetén a megállapodásban meghatározott feltételek változatlanok maradnak
azzal, hogy a kölcsön havi törlesztı részletét az adós közvetlenül a hitelszámlára történı utalással köteles teljesíteni.
A támogatásban részesült halála esetén örököse, illetıleg
vele egy háztartásban élı túlélı házastársa, vagy bejegyzett
élettársa írásbeli kérelmére a Hivatal vezetıje – megfelelı
jövedelmő készfizetı kezes(ek) bevonása mellett – legfeljebb
a tartozás esedékességének lejártáig terjedı részletfizetést
engedélyezhet. A kérelem engedélyezése esetén a támogatásból fennálló tartozás megfizetésének feltételeit a Hivatal a
kérelmezıvel megállapodásban rögzíti.
(4) Támogatással terhelt lakásingatlan eladása (cseréje) esetén a jelzálogjognak az újonnan szerzett lakásingatlanra
történı átjegyzése a megállapodásban meghatározottnál
magasabb összegő havi törlesztı részlet megállapítása mellett is engedélyezhetı.
(5) Az OIT felhatalmazza a Hivatalát arra, hogy hozzájárulást adjon – a lakáscélú támogatás fedezetéül a Hivatal javára
bejegyzett jelzálogjogot megelızı sorrendben – a kereskedelmi bank javára az általa folyósítandó kölcsön, illetve
szociálpolitikai kedvezmény biztosítását szolgáló jelzálogjog
bejegyzésére, ha a lakáscélú (munkáltatói) támogatás és a
kereskedelmi bank által folyósított kölcsön, illetve kedvezmény együttes összege nem haladja meg az ingatlan értékének felét. Ha az említett tartozások együttes összege meghaladja az ingatlan értékének 50%-át, a hozzájárulás kivételesen megadható, ha az adós a támogatás visszafizetésére
megfelelı jövedelmő készfizetı kezes(eke)t állít.”

8. §

9. §

A Sz. 8. §-ának (1)-(5) bekezdései az alábbiak szerint
módosulnak:

A Sz. 9. §-ának (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

„(1) A megállapodásban foglaltak megszegéséért felelıs
támogatásban részesült a kamatmentesség kedvezményét
elveszti és a folyósítás idıpontjától kezdıdıen az igénybevett összeg után a mindenkor hatályos jegybanki alapkamatot köteles fizetni.
(2) A megállapodás felmondása esetén, vagy a támogatásban részesült szolgálati úton elıterjesztett és a munkáltatói
jogkör gyakorlójának véleményével ellátott írásbeli kérelmében bemutatott különös méltánylást érdemlı körülményeire

„(1) A megállapodást a Hivatal készíti el és a kérelmezı
aláírása céljából a bíróság elnökének küldi meg, egyben
intézkedik a támogatás összegének a pénzintézethez történı
átutalásáról.
(2) A Hivatal és a bíróság elnöke a lakáscélú támogatásokról szóló megállapodásokat nyilvántartja. A bíróság elnöke a
támogatásban részesült munkavállaló szolgálati jogviszonyának megszőnésérıl és annak jogcímérıl a Hivatalt 8 napon
belül értesíti.”

7. §
A Sz. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
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2. számú melléklet az 1998. évi 1. számú szabályzathoz
NYILATKOZAT
a lakáscélú támogatás
illetménybıl történı levonásához
Név: ..............................................................................................
Születési név: ...............................................................................
Születési hely és idı: ...................................................................
Anyja neve: ..................................................................................
Lakóhely: ......................................................................................
Adószám: .....................................................................................
Megítélt támogatás összege: .....................................................
Futamidı: .....................................................................................
Havi törlesztı részlet összege: .................................................
Hozzájárulok, hogy a fennálló szolgálati jogviszonyom idıtartama alatt ……………….. összegő lakáscélú támogatás
…………. összegő havi törlesztı részletét …. évig, továbbá
a szolgálati jogviszonyom megszőnése esetén a még fennálló
tartozást – annak mértékét figyelembe véve, tekintettel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre – egy összegben a
munkáltató az illetményembıl levonja és átutalja az OTP
Bank Nyrt.-nél vezetett ……………….. számú hitelszámlámra.
……………. 20 ……… hónap ………….nap
…………………………….
szolgálati jogviszonyban álló
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
2011. évi 2. számú
szabályzat
a 2011. évi fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználási
rendjérıl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
49. § (5) bekezdés p) pontjában, valamint a bíróságok szervezetérıl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39.
§-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bíróságok fejezet 2011. évi fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználási rendjérıl az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a
továbbiakban: OIT) a következı szabályzatot alkotja.
A szabályzat hatálya
1. §
(1) A szabályzat hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú melléklete VI. Bíróságok fejezet 2. cím alatti Fejezeti kezeléső elıirányzatokra
terjed ki, melyek az alábbiak:
- Igazságszolgáltatás beruházásai,
- Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések,
- Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon,

- Fıvárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése,
- Bírósági eljárások gyorsítása,
- Fejezeti tartalék.
(2) A szabályzat hatálya a Legfelsıbb Bíróságra, az ítélıtáblákra, a (fıvárosi) megyei bíróságokra, valamint az OIT
Hivatalára (továbbiakban: intézmény) terjed ki.
Az elıirányzatok felhasználásának általános szabályai
2. §
(1) A Bíróságok fejezeti kezeléső elıirányzatainak felhasználása a költségvetési törvényben meghatározott célokra
történik.
(2) Az elıirányzat-módosítási jogkört az OIT elnöke gyakorolja.
(3) A fejezeti kezeléső elıirányzatok tekintetében
a) kötelezettségvállalásra az intézmény vezetıje, illetve az
általa írásban kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy,
b) érvényesítésre az intézmény vezetıje által írásban kijelölt, a szerv alkalmazásában álló pénzügyi- számviteli szakképesítéső személy,
c) utalványozásra az intézmény vezetıje által írásban kijelölt, a szerv alkalmazásában álló személy,
d) ellenjegyzésre a gazdasági vezetı, illetve a fejezeti kezeléső elıirányzat gazdálkodási feladatait ellátó külön szervezeti egység vezetıje, vagy az általuk írásban kijelölt, pénzügyiszámviteli szakképesítéső, a szerv alkalmazásában álló személy,
e) szakmai teljesítés igazolására az intézmény vezetıje által
írásban kijelölt személy
jogosult.
(4) A tárgyéven túli fizetési kötelezettség vállalása – kivéve
a jogszabályon, továbbá a jogerıs bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségvállalás – az OIT elnökének hatáskörébe tartozik.
(5) A (3) bekezdésben felsorolt jogkörökre kijelölt személyek körét és aláírás mintáját a 2011. évi fejezeti kezeléső
elıirányzatok számviteli politikájának részét képezı Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Pénzkezelési Szabályzat)
tartalmazza.
3. §
(1) A fejezeti kezeléső elıirányzatokról történı beszámolási kötelezettség teljesítéséért az OIT Hivatala Költségvetési
Fejezeti Fıosztálya (a továbbiakban: Költségvetési Fejezeti
Fıosztály) felelıs.
(2) Az elıirányzatok teljesítésérıl készített összefoglaló
jelentést az intézmények a költségvetési beszámoló elkészítésekor megküldik a Költségvetési Fejezeti Fıosztálynak. A
számszaki felülvizsgálatot követıen a fıosztály az elıirányzatok felhasználásáról az éves zárszámadás keretében számol be.
(3) A fejezeti kezeléső elıirányzatoknak az éves beszámolóban kimutatott maradványa a következı évben – elıirányzat-módosítás után –, változatlan rendeltetéssel, elsısorban
az elızı évben keletkezett, az államháztartásért felelıs mi-
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niszter által jóváhagyott összeg erejéig használható fel. Az
elıirányzat-maradvány felhasználására vonatkozó eljárási
szabályok megegyeznek az eredetileg megállapított elıirányzat felhasználására elıírtakkal.
Az Igazságszolgáltatás beruházásai felhasználásának
részletes szabályai
4. §
(1) Az elıirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítésekor a feladatfinanszírozás szabályait kell alkalmazni.
(2) Az OIT döntése alapján az OIT Hivatala Mőszaki Fıosztálya (a továbbiakban: Mőszaki Fıosztály) építményfelelıs fımérnöke építményenként kidolgozza a beruházás
költségének anyagi-mőszaki összetételét. Ennek alapján a
Költségvetési Fejezeti Fıosztály kiállítja a Finanszírozási
Alapokmányt és azt elektronikus formában megküldi a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: MÁK). Ezzel az
elıirányzat feletti rendelkezési jog átadása és az elıirányzat
módosítása is megvalósul az elsıdleges elszámolásra kötelezett költségvetési szerv részére. A rendelkezési jog átadásával a beruházások megvalósításáért, finanszírozásáért a beruházást megvalósító intézmény vezetıje felelıs. A MÁK
által visszaigazolt finanszírozási alapokmányt a Költségvetési
Fejezeti Fıosztály megküldi a beruházást megvalósító intézmény vezetıje részére.
(3) Épület-beruházás esetén, a pénzügyi teljesítést megelızıen, a számlákat a Mőszaki Fıosztály építményfelelıs
fımérnöke kézjegyével ellátja.
(4) Az elızı évi kötelezettségvállalással terhelt elıirányzatmaradványok tárgyévi igénybevételének feltétele a Finanszírozási Alapokmány benyújtása a MÁK-hoz, valamint az
elıirányzat-módosítás. A feladat lezárását követıen a fel
nem használt elıirányzat-maradvány önrevízió keretében az
elıirányzat-maradvány elszámolás során befizetésre kerül.
A Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
felhasználásának részletes szabályai
5. §
(1) Az elıirányzat az alábbi tagdíjak kifizetésének fedezete:
a) Európai Bíró- és Ügyészképzı Hálózat,
b) Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata,
c) Közigazgatási Legfelsıbb Bíróságok Nemzetközi Szervezete,
d) Európai Unió Legfelsıbb Bírósági Elnökeinek Hálózata,
e) Európai Unió Közigazgatási Legfelsıbb Bíróságainak és
Államtanácsainak Szervezete.
(2) A nemzetközi szervezetekkel létrejött megállapodásban, illetve az OIT elnöke döntése szerint a Legfelsıbb
Bíróság és az OIT Hivatala Nemzetközi Kapcsolatok Fıosztályának felkérése alapján a Költségvetési Fejezeti Fıosztály a MÁK felé intézkedik a tagdíj átutalására.
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(3) Az elıirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelıen kerül sor.
A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon
elıirányzat felhasználásának részletes szabályai
6. §
(1) Az elıirányzat célja
a) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(EKOP) keretében megvalósuló
• „Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csıd- és felszámolási eljárások modernizációja”,
• „A cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és
korszerősítése”,
• „Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban”,
b) az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében
megvalósuló
• „Tudásalapú igazságszolgáltatás fejlesztés – Magyarországi
bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása”,
c) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
keretében megvalósuló
• „ A bírósági épületek komplex akadálymentesítése,
• „A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés feltételeinek megteremtése”,
d) a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP)
keretében megvalósuló
• „Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése”
e) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósuló
• „Épületek energiafelhasználásának korszerősítése”
projektek pályázati anyagainak, projektterveinek elkészítése,
valamint a projekt keretében nem finanszírozható kiadások
forrásának biztosítása.
(2) Az elıirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítésekor a feladatfinanszírozás szabályait kell alkalmazni.
(3) A Költségvetési Fejezeti Fıosztály az (1) bekezdésben
felsorolt projektek elıkészítésében és lebonyolításában közremőködı fıosztályok által megküldött dokumentumok
alapján elkészíti a Finanszírozási Alapokmányokat, amelyeket elektronikus úton megküld a MÁK-nak. Az EKOP,
ÁROP, TIOP, KMOP és KEOP keretében megvalósuló
projekteknél a létrejött támogatási szerzıdések alapján a
kedvezményezett költségvetési szerv szerzıdés-bejelentéseket készít, a szakmai teljesítés-igazolással ellátott számlákat
átutalási megbízás keretében továbbítja a MÁK felé.
(4) Az elıirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelıen kerül sor.
(5) Az elızı évi kötelezettségvállalással terhelt elıirányzatmaradványok tárgyévi igénybevételének feltétele a Finanszírozási Alapokmány benyújtása a MÁK-hoz, valamint az
elıirányzat-módosítás.
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A Fıvárosi és a Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott
ügyhátralék kezelése elıirányzat felhasználásának
részletes szabályai
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sát az OIT Hivatala Pénzügyi Ellenırzési Önálló Fıosztálya
a munkatervében és a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellenırzi.

7. §
(1) Az elıirányzat átcsoportosításáról – a bíróságok által
benyújtott kérelmek figyelembevételével – az OIT dönt.
(2) Az átcsoportosított elıirányzat felhasználásáról a bíróságok december 10-ig kiemelt elıirányzatonként összesített
elszámolást készítenek a Költségvetési Fejezeti Fıosztály
részére. Az elıirányzat-átcsoportosításból fel nem használt
elıirányzat visszarendezésre kerül.
(3) A bíróságok a feladat szakmai teljesítésérıl az OIT Hivatala Bírósági Igazgatási Fıosztálya által megadott szempontok alapján a zárszámadás keretében adnak számot.
(4) Az elıirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelıen kerül sor.
Bírósági eljárások gyorsítása elıirányzat
felhasználásának részletes szabályai
8. §
(1) Az elıirányzat célja a bírósági eljárások gyorsítása.
(2) Az elıirányzat átcsoportosításáról az OIT dönt.
(3) Az átcsoportosított elıirányzat felhasználásáról a bíróságok december 10-ig kiemelt elıirányzatonként összesített
elszámolást készítenek a Költségvetési Fejezeti Fıosztály
részére. Az elıirányzat-átcsoportosításból fel nem használt
elıirányzat visszarendezésre kerül.
(4) A bíróságok a feladat szakmai teljesítésérıl az OIT Hivatala Bírósági Igazgatási Fıosztálya által megadott szempontok alapján adnak számot.
(5) Az elıirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelıen kerül sor.
A Fejezeti tartalék felhasználásának részletes szabályai
9. §
(1) A fejezeti tartalék felhasználása az elıre nem ismert
feladatok fedezetét képezi.
(2) Az elıirányzat átcsoportosítása az OIT elnökének hatáskörébe tartozik.
(3) Az OIT Hivatala félévente tájékoztatja az OIT-ot a fejezeti tartalék átcsoportosításának indokáról és összegérıl.
(4) Az elıirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelıen kerül sor.
A Fejezeti kezeléső elıirányzatok ellenırzése
10. §
A fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználását, elszámolá-

Záró rendelkezés
11. §
E szabályzat 2011. február 1. napján lép hatályba, és 2011.
december 31. napján a hatályát veszti.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

HATÁROZATOK
27/2011. (II. 1.) OIT
határozat
az Emberi Jogok Európai Bírósága elıtt folyamatban
lévı – a magyar bíróságok eljárásával kapcsolatos –
állampolgári kérelmek intézésére vonatkozó bírósági
észrevételekrıl
1. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felkéri a Legfelsıbb Bíróság, az ítélıtáblák és a megyei (fıvárosi)
bíróságok kollégiumait, hogy az eddigiekhez hasonlóan
a jövıben is szakmai tanácskozások keretében, folyamatosan vitassák meg az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott marasztaló ítéleteket, és az azokból levonható tanulságokat tárják a bírák elé az ítélkezési tevékenységben történı hasznosítás céljából.
2. Az OIT felkéri a Hivatalt, hogy a Legfelsıbb Bíróság
szakmai felügyelete mellett, az ítélıtáblák és a megyei
(fıvárosi) bíróságok kollégiumaitól beszerzett javaslatok, észrevételek alapján kezdeményezze a jogszabályelıkészítésért felelıs Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál rövid távon a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvénynek az eljárás félbeszakadására, az eljárás szünetelésére és a tárgyalás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatát, illetve
középtávon új polgári perrendtartás megalkotását.
3. Az OIT felkéri a Hivatalt, hogy a Magyar Bíróképzı
Akadémia kiemelt képzési szempontként vegye figyelembe – több évre visszatekintı elemzéssel – az Emberi Jogok Európai Bírósága elıtt folyamatban lévı, magyar bírósági eljárásokkal kapcsolatos gyakorlat ismertetését.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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28/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a 122/2008. (V. 27.) OIT határozattal a polgári
(gazdasági) nemperes megnövekedett ügyérkezés
ledolgozásához a Pest Megyei Bíróságon ideiglenesen
rendszeresített álláshelyek 2011. március 1. napjától
2011. október 31. napjáig történı betöltésének
engedélyezésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a 122/2008.
(V. 27.) számú határozatával a Pest Megyei Bíróságon a
polgári (gazdasági) nemperes ügyek feldolgozása érdekében
ideiglenesen rendszeresített 2 bírósági titkári (I./1.) és 5
írnoki (IV./5) álláshely 2011. március 1. napjától 2011. október 31. napjáig történı betöltését engedélyezi azzal, hogy
annak pénzügyi fedezetét a Pest Megyei Bíróság elnöke a
hatáskörébe tartozó rendszeres személyi juttatás megtakarításának terhére biztosítja.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

en, a bíróságok központi honlapján kerüljön közzétételre,
2. felhatalmazza a Hivatalát a lap szerkesztésével és elektronikus megjelentetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
3. felkéri a Hivatalát, hogy a közlöny jövıbeni megjelenésérıl közleményben adjon tájékoztatást.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
30/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Fıvárosi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság
ügyhátralék kezelésére biztosított elıirányzat
felhasználásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
1. egyetért a Fıvárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelésére a mellékletben szereplı
547,0 millió forint és 188,5 millió forint elıirányzat biztosításával,

29/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Bírósági Közlöny elektronikus formában történı
közzétételérıl

2. egyetért az 1. pontban biztosított elıirányzat februári
átcsoportosításával,

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
1. jóváhagyja, hogy a bíróságok hivatalos lapja, a Bírósági
Közlöny a 2011/1. lapszámtól kezdıdıen kizárólag
elektronikus formában, bárki által ingyenesen letölthetı-

3. felkéri a Hivatal vezetıjét, hogy intézkedjen az 1., 2.
pontban foglaltak végrehajtására.

Melléklet
a 30/2011. (II. 1.) OIT határozathoz
Kimutatás
a 2011. évi Fıvárosi és a Pest Megyei Bíróság ügyhátralék kezelésére jóváhagyott és az intézmények által igényelt és
biztosítandó elıirányzatokról
millió forintban
Kiemelt
elıirányzat
megnevezése

A költségvetési
törvényben
jóváhagyott
elıirányzat

A Fıvárosi Bíróság
által igényelt
elıirányzat

A Fıvárosi Bíróságnak
biztosítandó elıirányzat

A Pest Megyei
Bíróság által
igényelt elıirányzat

A Pest Megyei
Bíróságnak
biztosítandó
elıirányzat

Személyi juttatás

423,8

328,0

312,4

116,9

111,4

Munkaadókat
terhelı járulék

114,3

84,0

84,5

29,8

29,8

Dologi kiadások

197,4

272,9

150,1

85,9

47,3

Kiadás összesen

735,5

684,9

547,0

232,6

188,5

Költségvetési támogatás

735,5

684,9

547,0

232,6

188,5

Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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31/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Fıvárosi Ítélıtábla mellett eljáró elsıfokú szolgálati
bíróság, illetve a Legfelsıbb Bíróság mellett eljáró
másodfokú szolgálati bíróság mőködésének
megkezdéséhez kapcsolódó feladatokról
1. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megállapítja,
hogy
- a Fıvárosi Ítélıtábla mellett eljáró elsıfokú szolgálati bíróság létszáma 30 fı,
- a Legfelsıbb Bíróság mellett eljáró másodfokú
szolgálati bíróság létszáma 9 fı.
2. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felkéri
- a megyei bíróságok elnökeit, hogy az általuk vezetett bíróság bírái közül az elsıfokú szolgálati bíróság tagjaira tegyenek 3 fıre,
- az ítélıtáblák elnökeit, hogy az általuk vezetett bíróság bírái közül az elsıfokú szolgálati bíróság tagjaira tegyenek 3 fıre, valamint
- a Legfelsıbb Bíróság elnökét, hogy a legfelsıbb bíróság bírái közül az elsıfokú, illetve a másodfokú
szolgálati bíróság tagjaira együttesen – megjelölve a
szolgálati bíróság javasolt szintjét – tegyen 20 fıre
javaslatot – 2011. február 15. napjáig – oly módon,
hogy abban valamennyi ügyszakot képviseltesse.
3. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felkéri a bíróságok elnökeit, hogy
- a bírák jelölését az illetékes kollégiumvezetıkkel
véleményeztessék,
- az elıterjesztéshez mellékelt adatlap kitöltésével tegyék meg a javaslatukat.
4. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felkéri a Hivatalát, hogy a szolgálati bíróság tagjának díjazására
vonatkozó részletes szabályozásról – kitérve a szabályzatalkotás során a tagok választását, illetve a szolgálati
bíróságok mőködéséhez szükséges technikai feltételek
biztosítását rendezı kérdések részletezésére is – készítsen az OIT 2011. májusi ülésére szabályzat-tervezetet.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
32/2011. (II. 16.) OIT
határozat
a jogerısen befejezett ügyek vádlottjairól kiállításra
kerülı statisztikai adatlapok kitöltését segítı
számítógépes program kötelezı alkalmazásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
-

a BÍR-O modulhoz illeszkedı, statisztikai egyéni adatlap
jogerıs határozattal befejezett büntetıeljárás felnıttkorú, illetve fiatalkorú vádlottjairól kitöltését segítı számítógépes program kötelezı alkalmazását 2011. február
15. napjától elrendeli;

-

felkéri a bíróságok elnökeit, gondoskodjanak arról, hogy
a 2011. január 1-jétıl a program bevezetéséig eltelt idıszakban jogerıre emelkedett ügyekben a statisztikai adatlapok kiállításra és a központi adatbázisba feltöltésre kerüljenek.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
A Magyar Köztársaság elnöke
dr. Bakos Réka Ilonát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
titkárát,
Csibané dr. Böcz Andreát, a Paksi Városi Bíróság titkárát,
dr. Csontos Katalint, a Salgótarjáni Városi Bíróság titkárát,
dr. Gyerkó Tamást, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság titkárát,
dr. Lipovits Andrást, a Szombathelyi Városi Bíróság titkárát,
Máténé dr. Rapport Gyöngyi Erikát, a Békés Megyei Bíróság
titkárát,
dr. Polgár Csillát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság titkárát,
dr. Rajmon Balázst, a Pesti Központi Kerületi Bíróság titkárát,
dr. Rácz Júlia Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság titkárát és
dr. Sztanó Anitát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság titkárát
a 2011. március 1. napjától 2014. február 28. napjáig terjedı
idıtartamra,
dr. Erdei Zsuzsát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíráját,
Kocsisné dr. Niedermüller Angelikát, a Váci Városi Bíróság bíráját,
dr. Koós Béla Gergelyt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Kosztyu Tímeát, az Ajkai Városi Bíróság bíráját,
dr. Margitta Krisztina Évát, a Fıvárosi Bíróság bíráját,
dr. Nagy Zsuzsannát, a Debreceni Városi Bíróság bíráját,
dr. Orosz Jánost, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Tóth Szilviát, a Hajdúböszörményi Városi Bíróság bíráját
és
dr. Vona Lászlót, a Tiszaújvárosi Városi Bíróság bíráját
2011. március 1. napjától határozatlan idıtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Kratochwill Dávidot, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Palánky Klárát, a Budaörsi Városi Bíróság bíráját,
dr. Pirisi Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2011. február 28-ai hatállyal,
dr. Vécsei Rita Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2011. április 19-ei hatállyal – lemondásukra tekintettel –,
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dr. Gaál Irént és
dr. Kemény Éva Zsuzsannát, a Fıvárosi Bíróság bíráit,
dr. Rónaszéki Lászlót, a Baranya Megyei Bíróság bíráját
2011. augusztus 31-ei hatállyal,
dr. Csepregi Emıke Adélt, a Nagyatádi Városi Bíróság bíráját
és
dr. Ország Polyák Editet, a Fıvárosi Bíróság bíráját 2011.
október 31-ei hatállyal,
dr. Zarka Zsuzsannát, a Budakörnyéki Bíróság bíráját, címzetes megyei bírósági bírót 2011. november 30-ai hatállyal,
Martinecné dr. Szilágyi Csillát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2012. január 1-jei hatállyal,
dr. Garamvölgyi Ildikót, a Pest Megyei Bíróság tanácselnökét,
megyei bírósági tanácsost 2012. február 29-ei hatállyal –
nyugállományba helyezés iránti kérelmükre tekintettel –,
dr. Gálné dr. Galgóczi Máriát, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság
tanácselnökét 2011. szeptember 7-ei hatállyal,
dr. Kazay Lászlót, a Legfelsıbb Bíróság tanácselnökét 2011.
szeptember 23-ai hatállyal,
Wollner Róbertné dr. Molnár Editet, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját, címzetes megyei bíróság bírót, kerületi bírósági tanácsost 2012. február 21-ei hatállyal – a felsı korhatár
elérése miatt – bírói tisztségükbıl

2011/2. SZÁM
17/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a bírák felmentése tárgyában készült február havi
elıterjesztésrıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a bírák
felmentése tárgyában készült február havi elıterjesztést.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
18/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a fiatalkorúak büntetıügyében eljáró bíró kijelölésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Kovács
Ildikót, a Szekszárdi Városi Bíróság bíráját 2011. március 1.
napjától a fiatalkorúak büntetıügyében eljáró bíróvá kijelöli.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

f e l m e n t e t t e.

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

15/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a bírák kinevezése tárgyában készült február havi
elıterjesztésrıl

19/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkezı bíró kijelölésérıl

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a bírák
kinevezése tárgyában készült február havi elıterjesztést.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Kovács
Ildikót, a Szekszárdi Városi Bíróság bíráját 2011. március 1.
napjától a büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkezı bíróvá kijelöli.

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

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

16/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Fıvárosi Bíróságon egy polgári ügyszakos bírói állás
betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

20/2011. (II. 1.) OIT
határozat
bírónak a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fıvárosi
Bíróságra történı beosztásáról

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács eredménytelennek nyilvánítja a Fıvárosi Bíróságon egy polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny tizenkettedik évfolyamának 10. számában az 1. pontban kiírt pályázatot.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács beosztja
dr. Rajnai Gabriellát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2011. március 1. napjától a Fıvárosi Bíróságra bírói
munkakörbe.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
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21/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Pest Megyei Bíróság bírájának a Fıvárosi Bíróságra
kirendelésérıl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Miszbrandtner
Erikát, a Pest Megyei Bíróság bíráját a Fıvárosi Bíróságra a
2011. március 1. napjától 2011. április 30. napjáig terjedı
idıtartamra kirendeli.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
22/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Csongrád Megyei Bíróság Büntetı Kollégiumának
kollégiumvezetıi állására pályázat kiírásáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az alábbi feltételekkel kiírja a Csongrád Megyei Bíróság Büntetı Kollégiumának kollégiumvezetıi állására vonatkozó pályázatot:
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8
éves, jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen
belül legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a büntetı ügyszakban eltöltött megyei bírósági bírói gyakorlat elınyt jelent.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. március 31. napja
16.00 óra.
A pályázatot az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Bírósági Igazgatási Fıosztályához kell 3 példányban benyújtani.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
23/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a határozott idıre kinevezett bírák határozatlan idıre
történı kinevezése tárgyában készült február havi
elıterjesztésrıl

2011/2. SZÁM
24/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon egy
megyei bírósági bírói és egy írnoki állás
rendszeresítésérıl
1. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács nem rendszeresít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon egy
megyei bírósági bírói és egy írnoki álláshelyet.
2. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felkéri a Hivatalt, hogy a megyei bíróság elnöke állásrendszeresítési igényének megalapozottságát a bírói létszám esetleges átcsoportosítása tárgyában az OIT 2011. áprilisi
ülésére készített elıterjesztésben értékelje.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
25/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Zala Megyei Bíróságon egy helyi bírósági bírói és egy
írnoki álláshely rendszeresítésérıl
1. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács nem rendszeresít a Zala Megyei Bíróságon egy helyi bírósági bírói és
egy írnoki álláshelyet.
2. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felkéri a Hivatalt, hogy a megyei bíróság elnöke állásrendszeresítési igényének megalapozottságát a bírói létszám esetleges átcsoportosítása tárgyában az OIT 2011. áprilisi
ülésére készített elıterjesztésben értékelje.
Dr. Baka András s.k.
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke
26/2011. (II. 1.) OIT
határozat
a Baranya Megyei Bíróság Büntetı kollégiumának
vezetıje részére „Szent Kristóf Klubérem” ezüst
fokozata emlékérem adományozásáról

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadja a határozott idıre kinevezett bírák határozatlan idıre történı
kinevezése tárgyában készült február havi elıterjesztést.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács egyetért
dr. Kovács Csaba, a Baranya Megyei Bíróság Büntetı Kollégiumának vezetıje részére „Szent Kristóf Klubérem” ezüst
fokozata emlékérem adományozásával.

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

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

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
a 15/2011. (II. 1.) OIT határozattal
dr. Bakos Réka Ilonát a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
Csibané dr. Böcz Andreát a Szekszárdi Városi Bíróságra,
dr. Csontos Katalint a Salgótarjáni Városi Bíróságra,
dr. Gyerkó Tamást a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra,
dr. Lipovits Andrást a Szombathelyi Városi Bíróságra,
Máténé dr. Rapport Gyöngyi Erikát a Békéscsabai Városi Bíróságra,
dr. Polgár Csillát a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Rajmon Balázst a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Rácz Júlia Ágnest a Pesti Központi Kerületi Bíróságra és
dr. Sztanó Anitát a Pesti Központi Kerületi Bíróságra - határozott idıtartamra - bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS
HIVATALA VEZETİJÉNEK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának
vezetıje
Gerhák Istvánnénak, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala tisztviselıjének a határozott idıre szóló kinevezését – a próbaidı leteltét követıen – a 2011. március 1.
napjától 2011. augusztus 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra,
Szakács Györgynének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala felkért osztályvezetıjének a határozott idıre
szóló kinevezését a 2011. március 5. napjától 2012. március
4. napjáig terjedı határozott idıtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a.

A FİVÁROSI ÍTÉLİTÁBLA, A MEGYEI
BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK ÉS A FİVÁROSI
BÍRÓSÁG ELNÖKHELYETTESÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
A Fıvárosi Ítélıtábla elnöke
dr. Boda Jánost,
Gadaneczné dr. Horváth Esztert,
dr. Ferencz Dórát és
dr. Rák Balázst a Fıvárosi Ítélıtáblára 2011. január 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Fıvárosi Bíróság elnökhelyettese
dr. Szakács Katalint, a Fıvárosi Bíróság bíráját 2011. március 1. napjától a Fıvárosi Bíróság tanácselnökévé,
dr. Argayné dr. Róth Máriát 2011. február 1. napjától a Fıvárosi Bíróságra,
dr. Juhász Annamáriát 2011. január 15. napjától és
dr. Kovács Nórát 2011. február 1. napjától a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra,

2011/2. SZÁM
dr. Seereiner Mártát a Budai Központi Kerületi Bíróságra
2011. február 1. napjától bírósági titkári munkakörbe,
dr. Szecskó Adriennt 2011. január 26. napjától,
dr. Ember Zsuzsanna Erikát,
dr. Ferenczy Katalint,
dr. Guba Veronika Ritát,
dr. Gyergyák Balázst,
Komlósiné dr. Sógor Ildikót,
dr. Körcsönyei Évát,
dr. Molnár Edina Editet,
dr. Nánási Mátét,
dr. Oláh Péter Balázst,
dr. Petı Lindát,
dr. Révy Gabriellát,
dr. Somogyi Laurát,
dr. Szelényi Szilviát,
dr. Szür Zoltánt,
dr. Tömöry Ágnest és
dr. Vetési Melindát a Fıvárosi Bíróságra 2011. február 1.
napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Szabó Annát, a Fıvárosi Bíróság bírósági titkárát 2011.
február 1. napjától,
dr. Szatmári Zsolt Gábort, a Fıvárosi Bíróság bírósági titkárát 2011. március 1. napjától a Fıvárosi Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Csesznok Judit Annát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2011. február 1. napjától a Fıvárosi Bíróságra megyei
bírósági bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Bajcsi Anikót,
dr. Boros Réka Máriát,
dr. Sárkány Erzsébetet,
dr. Seereiner Mártát 2011. február 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Baranya Megyei Bíróság elnöke
dr. Kıszegi Zsuzsannát a Siklósi Városi Bíróságra 2011. február 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elnöke
dr. Hercsik Zitát, az Ózdi Városi Bíróság elnökét a 2011.
január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedı idıtartamra az Ózdi Városi Bíróság elnökévé,
dr. Rémiás Lászlót, a Tiszaújvárosi Városi Bíróság elnökét a
2011. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedı
idıtartamra a Tiszaújvárosi Városi Bíróság elnökévé
k i n e v e z t e,
dr. Jenei Pétert, a Miskolci Városi Bíróság bíráját,
dr. Lırincz Zsuzsannát, a Miskolci Városi Bíróság bíráját,
címzetes megyei bírósági bírót 2011. február 1. napjától a
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2011/2. SZÁM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságra megyei bírósági
bírói munkakörbe

dr. Varga Szilviát az Esztergomi Városi Bíróságra 2011. január 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe

b e o s z t o t t a.

k i n e v e z t e,

A Csongrád Megyei Bíróság elnöke
dr. Ódry Krisztiánt 2011. február 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Fejér Megyei Bíróság elnöke

dr. Pomogyiné dr. Gál Gabriellát, az Esztergomi Városi Bíróság bíráját 2011. január 15. napjától a Komárom-Esztergom
Megyei Bíróságra megyei bírósági bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

A Pest Megyei Bíróság elnöke

dr. Gelencsér Józsefnét, a Fejér Megyei Bíróság kollégiumvezetı-helyettesét a 2011. február 1. napjától 2017. január 31.
napjáig terjedı idıtartamra a Fejér Megyei Bíróság PolgáriGazdasági-Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetıhelyettesévé

dr. Faix Nikolettát a Budakörnyéki Bíróságra,
dr. Hallgató Veronika Andreát a Szentendrei Városi Bíróságra,
dr. Hermann Zsófiát a Váci Városi Bíróságra,
dr. Tóth Tímeát a Nagykátai Városi Bíróságra 2011. február
1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe

k i n e v e z t e.

k i n e v e z t e.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnöke

A Tolna Megyei Bíróság elnöke

dr. Vágó Zsoltot, a Debreceni Városi Bíróság bíráját a 2011.
február 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedı idıtartamra a Debreceni Városi Bíróság csoportvezetı bírájává

dr. Sajben Árpádot a Szekszárdi Városi Bíróság bíráját 2011.
január 18. napjától a Tolna Megyei Bíróságra megyei bírósági
bírói munkakörbe

k i n e v e z t e,

b e o s z t o t t a.

A Vas Megyei Bíróság elnöke

dr. Pribula Lászlót, a Debreceni Városi Bíróság bíráját 2011.
február 1. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságra megyei
bírósági bírói munkakörbe,
dr. Mocsáry Esztert, a Debreceni Városi Bíróság csoportvezetı bíráját, címzetes megyei bírósági bírót – a határozott
idejő vezetıi kinevezés lejártára tekintettel – 2011. február 1.
napjától a Debreceni Városi Bíróságra bírói munkakörbe

dr. Farkasné dr. Diós Máriát, a Szombathelyi Városi Bíróság
bíráját a 2011. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig
terjedı idıtartamra a Szombathelyi Városi Bíróság csoportvezetı bírájává,
dr. Illés Lillát a Szombathelyi Városi Bíróságra 2011. február 1. napjától bírósági titkári munkakörbe

b e o s z t o t t a,

k i n e v e z t e,

dr. Kerekes Szilviát 2011. január 1. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

és a fenti idıponttól egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

k i j e l ö l t e.

A Heves Megyei Bíróság elnöke
dr. Kókai Zsoltot, a Heves Megyei Bíróság bíráját a 2011.
február 15. napjától 2017. február 14. napjáig terjedı idıtartamra az Egri Városi Bíróság elnökhelyettesévé
k i n e v e z t e.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnöke
dr. Hild Ágnest a Jászberényi Városi Bíróságra 2011. február
1. napjától bírósági titkári munkakörbe,
dr. Doba Zsoltot a Kunszentmártoni Városi Bíróságra és
dr. Mikola Ritát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságra
2011. február 1. napjától bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e.

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnöke
dr. Horváth Emesét az Esztergomi Városi Bíróságra 2011.
január 3. napjától és
dr. Balogh Mártát az Esztergomi Városi Bíróságra 2011.
február 1. napjától bírósági titkári munkakörbe,

k i j e l ö l t e.

A Veszprém Megyei Bíróság elnöke
dr. Vörös-Tóth Éva Ráhelt, a Pápai Városi Bíróság bírósági
titkárát 2011. február 1. napjától a Veszprémi Városi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Keszthelyi Kristóf Gábort a Pápai Városi Bíróságra 2011.
február 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
és a fenti idıponttól egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Zala Megyei Bíróság elnöke
dr. Takács Lindát a Lenti Városi Bíróságra 2011. március 1.
napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
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SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszőnések
Szolgálati viszonya megszőnt közös megegyezéssel
dr. Lendvai Balázsnak, a Tatabányai Városi Bíróság bírósági
titkárának,
dr. Madarász Juditnak, a Karcagi Városi Bíróság bírósági
titkárának és
dr. Guba Veronikának, a Kaposvári Városi Bíróság bírósági
fogalmazójának 2011. január 31. napjával,
dr. Kopcsándi Kittynek, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárának 2011. február 28. napjával.

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Benkı Csillának, a Legfelsıbb Bíróság bírájának az AA
107041 sorszámú bírói,
dr. Kelemen Mártonnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárának a BC 601984 sorszámú,
Simon Eszter Katalinnak, a Pest Megyei Bíróság tisztviselıjének a BA 161915 sorszámú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetıi és bírói állásra kiírt pályázatok

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
pályázatot hirdet
a Csongrád Megyei Bíróság Büntetı Kollégiumának
kollégiumvezetıi állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8
éves, jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen
belül legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a büntetı ügyszakban eltöltött
megyei bírósági bírói gyakorlat elınyt jelent.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 31. napja 16.00 óra.
A pályázatot az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Bírósági Igazgatási Fıosztályához (1055 Budapest,
Szalay u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.

A Legfelsıbb Bíróság elnöke pályázatot hirdet
1. a Legfelsıbb Bíróság Büntetı Kollégiumában 1 tanácselnöki
állás betöltésére.
Pályázhatnak mindazok a határozatlan idıtartamra kinevezett bírák, akik a büntetıjogi ítélkezés területén legalább tíz
éves gyakorlattal rendelkeznek.
Elınyt jelent a legfelsıbb bírósági bírói ítélkezési gyakorlat.
A legfelsıbb bírósági tanácselnök javadalmazására a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII.
törvény rendelkezései az irányadók.

2011/2. SZÁM
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 31. napja 14.00 óra.
Az állás betöltésének várható idıpontja:
2011. május 1. napja.
2. a Legfelsıbb Bíróság Polgári Kollégiumának Polgári
Szakágába 1 tanácselnöki állás betöltésére.
Pályázhatnak mindazok, a határozatlan idıtartamra kinevezett bírák, akik a tulajdonjogi ítélkezés területén legalább
tíz éves gyakorlattal rendelkeznek.
A legfelsıbb bírósági tanácselnök javadalmazására a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII.
törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 31. napja 14.00 óra.
Az állás betöltésének várható idıpontja:
2011. május 1. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Legfelsıbb Bíróság elnökének címezve a Legfelsıbb Bíróság Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási Osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.
I. em. 153.) kell benyújtani.

A Fıvárosi Bíróság elnökhelyettese pályázatot hirdet
1. a Fıvárosi Bíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elınyben részesülnek azok, akik
legalább 5 éves polgári jogi joggyakorlattal, illetve szerzıdések létezésével, érvényességével, hatálytalanságával, vállalkozási szerzıdésekkel kapcsolatos perekben, ajándék visszakövetelése, közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése
iránti, egyéb kötelmi jogi, öröklési jogi, sajtó-helyreigazítási,
személyhez főzıdı jogok megsértésével kapcsolatos perekben, közérdekő adatok kiadása iránti, valamint egyéb perekben jártassággal rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
2. a Budai Központi Kerületi Bíróságon (Vagyonjogi
Csoport) 1 polgári ügyszakos csoportvezetı bírói állás
betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 10 éves vagyonjogi bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és pályamő csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 20. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Fıvárosi Bíróság elnökhelyetteséhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
3. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. III. Csoport)
1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
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4. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. III. Csoport)
1 büntetı ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
A 3-4. szám alatti pályázatokat a Pesti Központi Kerületi
Bíróság elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
5. a Budai Központi Kerületi Bíróságon 1 büntetı
ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.

2011/2. SZÁM
A Fejér Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a Fejér Megyei Bíróság Polgári-GazdaságiKözigazgatási Kollégiumában 1 tanácselnöki állás betöltésére.
Pályázhatnak mindazok a határozatlan idıtartamra kinevezett bírák, akik a polgári, gazdasági ügyszakban vegyes kötelmi peres és nemperes ügyekben, legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 30. napja.
A kinevezés várható idıpontja:
2011. április 15. napja.

A pályázatot a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) kell benyújtani.

A pályázatot a Fejér Megyei Bíróság elnökéhez (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kell benyújtani.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet

A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet

1. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon 1 büntetı ügyszakos elsıfokú bírói állás betöltésére.
Az állás betöltésénél elınyt jelent, akinek legalább 5 éves,
büntetı ügyszakos bírói gyakorlata van.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot.

a Gyıri Városi Bíróságon 1 büntetı ügyszakos bírói
állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 15. napja 15.30 óra.
2. a Miskolci Városi Bíróságon 1 polgári ügyszakos
csoportvezetı bírói állás betöltésére.
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves, polgári ügyszakos bírói gyakorlata van.
A pályázó a pályázatához csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet, amelyben a pályázó a csoportvezetıi
állással kapcsolatos elképzeléseit ismerteti.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 15. napja 15.30 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 30. napja.
A pályázatot a Gyıri Városi Bíróság elnökéhez (9021
Gyır, Szent István út 3.) kell benyújtani.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnöke
pályázatot hirdet
a Tatabányai Munkaügyi Bíróságon 1 bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 10. napja.
A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnökéhez (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.) kell benyújtani.

A Pest Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság elnökéhez (3525 Miskolc, Dózsa György út
4.) kell benyújtani.
3. a Miskolci Városi Bíróságon 1 polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 15. napja 15.30 óra.
4. a Miskolci Városi Bíróságon 1 polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére.
Elınyben részesül az a bíró, aki a civilisztikai ügyek intézésében legalább két éves gyakorlatot szerzett.

a Pest Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiumához tartozó Csıd- és Felszámolási Csoporthoz 1 bírói állás
betöltésére.
A pályázat elbírálásánál 5 éves tényleges bírói gyakorlat, a
gazdasági, ezen belül is a szakterület szerinti gyakorlat elınyt
jelent.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 18. napja.
A pályázatot a Pest Megyei Bíróság elnökéhez (1443 Budapest,
Pf. 175.) kell benyújtani.

A Somogy Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. április 15. napja 15.30 óra.
A 3-4. szám alatti pályázatokat a Miskolci Városi Bíróság
elnökéhez (3525 Miskolc, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.

a Marcali Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan idıre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál a vezetıi gyakorlat elınyt jelent.
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A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetıi elképzeléseket tartalmazó pályamő csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. május 15. napja.
A pályázatot a Somogy Megyei Bíróság elnökéhez (7400
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) kell benyújtani.
Általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévık is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 1997. évi LXVII. törvény (Bjt.) 3. §-ának (1), (2), (6) és
(7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
A Bjt. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében 2001. július 1.
napjától bírónak az nevezhetı ki, aki vállalja, hogy a törvény
rendelkezéseinek megfelelıen vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint nyilatkoznia
kell arról, hogy hozzájárul-e a bőnügyi nyilvántartás teljes
körérıl történı adatszolgáltatáshoz. A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a bírák és bírósági titkárok
pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló, módosított 1/1999.
(I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálatnak aláveti magát és vállalja a vizsgálat
költségének megfizetését.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a közjegyzı által hitelesített jogi diplomamásolatot, jogi
szakvizsga bizonyítványt,
- erkölcsi bizonyítványt,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
Bérezés: az 1997. évi LXVII. törvény és a 90/2002. (V. 8.)
OIT határozat szerint.
A bírói állásokra és a bírósági vezetıi állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának idıpontjára kell teljesülniük.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
Bírósági titkári állásra kiírt pályázatok

A Fıvárosi Bíróság elnökhelyettese pályázatot hirdet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. §ának (1) bekezdése alapján a Fıvárosi Bíróságon és az
igazgatási felügyelete alá tartozó bíróságokon 10 bírósági titkári állás betöltésére.
Az álláshelyekre azok pályázhatnak, akik már kinevezett
bírósági titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak
kinevezést, akik az Iasz. 11. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek. A titkári kinevezésre pályázónak hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket (a már kinevezett titkárok esetében
nincs szükség hatósági bizonyítvány beszerzésére).
A hatósági bizonyítvány tekintetében az adattovábbítási
kérılapon az adattovábbítás címzettjeként a Fıvárosi Bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
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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 Fıvárosi
Bíróság megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidı utolsó napjáig – mellékelnie kell:
1. önéletrajzot,
2. közjegyzı által hitelesített jogi diploma másolatát,
3. közjegyzı által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
4. igazolást a hatósági bizonyítvány igénylésérıl,
5. 2 db fényképet,
6. érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdése szerint),
7. nyilatkozatot,
- az Iasz. 13. §-ának (1) bekezdése alapján az 1/1999.
(I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való
hozzájárulásáról, illetve 10. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetésérıl,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.
Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény szerint.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2011. március 20. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2011. április 20. napja.
Az állások betöltésének várható idıpontja:
2011. május 1. napja.
A pályázatokat a Fıvárosi Bíróság elnökhelyetteséhez
(1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének idıpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
Bírósági végrehajtási ügyintézıi állásra kiírt pályázat

A Baranya Megyei Bíróság elnöke pályázatot hirdet
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Vht.) 263. §-a, valamint a bírósági végrehajtás
szervezetérıl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 16-18. §aiban foglaltak alapján – figyelemmel az 1997. évi LXVIII.
törvény 14. § (1)-(5) bekezdéseiben írtakra is – a Siklósi
Városi Bíróságon 1 bírósági végrehajtási ügyintézıi
állás betöltésére.
Az álláshelyre azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
263. § (2) bekezdése értelmében Vht. 233. §-a (1) bekezdésének a) és c)-e) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, végrehajtási
ügyintézıi 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 bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendı munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele
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szemben a Vht. 233. §-ának (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.
A hatósági bizonyítvány tekintetében az „Adattovábbítás
iránti kérılap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Baranya
Megyei Bíróságot 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 másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint elkészített
pályamunkát.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. március 23. napja 16.00 óra.
Az álláshely betöltésének idıpontja:
2011. április 1. napja.
A pályázatot a Baranya Megyei Bíróság elnökéhez (7623
Pécs, Rákóczi út 34.) kell benyújtani.

UNIÓS JOGI TANÁCSADÓ
Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy a Fıvárosi Ítélıtábláról érkezett C-359/19. sz. Ebert ügyben (Letelepedés
szabadsága – Ügyvédek – A német „Rechtsanwalt” cím
„ügyvédi” címként való elismerése Magyarországon – A
felsıfokú diplomák elismerésérıl szóló irányelv nem megfelelı átültetése a magyar jogba) az Európai Unió Bírósága
2011. február 3-án ítéletet hozott. Az ítélet szövege elérhetı
a Bíróságok portál uniós oldalain.
A Fıvárosi Bíróságról érkezett C-115/10. sz. Bábolna
ügyben – melynek tárgya az uniós mezıgazdasági támogatások és a hozzájuk kapcsolódó nemzeti támogatások rendszere – Mazák fıtanácsnok 2011. február 10-én kihirdette fıtanácsnoki indítványát. Az indítvány szövege elérhetı a Bíróságok portál uniós oldalain.

PROGRAMOK
2011. február 28. – március 1.
Kétnapos képzés családjogi pereket tárgyaló bíráknak
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 1-2.
A bírói és a bírósági vezetıi munkát segítı gyakorlati képzések: A vezetı, mint menedzser (a megsokasodott feladatok
hatékony és eredményes kezelése a használt menedzseri eszköztár
tudatosításával, új ismeretek és módszerek bıvítésével, annak érdekében, hogy a bírákra háruló túlterheltség csökkenjen) – kétnapos
tréning bírósági vezetık részére, 2x15 fıs csoportokban
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 2-4.
Háromnapos tanácskozás büntetı kollégiumvezetık részére
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia

2011/2. SZÁM
2011. március 7-11.
Bírói felkészítı program, II. modul: A polgári ügyszakhoz
kapcsolódó gyakorlati ismeretek
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 10.
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ülése
Helyszín: OIT Hivatala
2011. március 16-17.
Kétnapos képzés közlekedési ügyeket tárgyaló büntetı bírák számára az ittas és bódult állapotban elkövetett jármővezetésrıl, a közlekedési szabálysértésekrıl
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 21-22.
Kétnapos képzés a végrehajtási ügyeket tárgyaló bírák
számára
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 23-24.
Kétnapos képzés bírósági bázis könyvtárosok részére a
bírósági könyvtári információs rendszer információtechnológiai eszközeinek használatáról, valamint a bírósági könyvtárak mőködését és szolgáltatásait érintı aktuális kérdéseirıl
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 23.
Egynapos képzés elnöki irodavezetık részére
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 23-25.
Háromnapos európai jogi képzéssorozat két alkalommal:
EU versenyjog és az összefonódások ellenırzése
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 28.
Egynapos képzés büntetı ügyszakos bírák részére a másodfokú eljárás aktuális kérdéseirıl, különös tekintettel a
bizonyítás felvétel körére és terjedelmére, valamint a hatályon kívül helyezés okaira
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 30.
Egynapos képzés büntetı ügyszakos bírósági ügyintézık
részére
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia
2011. március 30-31.
A bírói és a bírósági vezetıi munkát segítı gyakorlati képzések: Empátia, szimpátia a tárgyalóteremben (a bírói munkát
segítı empátia fejlesztése, a természetes személyiség jegyekbıl adódó
szimpátia tényezıinek felismerése és kiküszöbölése a bírói munka
során) – kétnapos tréning bírák részére, 2x15 fıs csoportokban
Helyszín: Magyar Bíróképzı Akadémia

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK
Az on-line szakirodalmi ajánló elérhetısége:
http://mba.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_tdk_2
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ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
2/2011. (II. 3.) KIM rendelet
A bírósági végrehajtás szervezetérıl szóló 16/2001. (X.
26.) IM rendelet módosításáról
4/2011. (II. 11.) KIM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.)
IM rendelet módosításáról
7/2011. (II. 11.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata

Alapító: az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
A Bírósági Közlönyt a Szerkesztıbizottság közremőködésével az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala szerkeszti és adja ki.
A Szerkesztıbizottság elnöke és a kiadásért felelıs: dr. Matheidesz Ilona, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának hivatalvezetıje,
a szerkesztésért felelısek a Szerkesztıbizottság tagjai: dr. Benedek Judit, dr. Illésné dr. Antal Ildikó.
A kiadó és a Szerkesztıbizottság címe: Budapest V., Szalay u. 16., telefonszám: 312-3083, fax: 312-4453.
A Bírósági Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.birosag.hu honlapon érhetı el.
ISSN 2062-5030
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