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133/2013. (III. 26.) OBHE számú határozat a Budapest
Környéki Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely egy
törvényszéki csoportvezető bírói álláshellyé alakításának
engedélyezéséről
141/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat a munkacsoportok működésének meghosszabbításáról
142/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat a munkacsoportok működésének meghosszabbításáról
146/2013. (IV. 4.) OBH számú határozat a Magyar Igazságügyi Akadémia szolgáltatásainak térítési díjairól
160/2013. (IV. 17.) OBHE számú határozat a Debreceni
Törvényszéken egy járásbírósági csoportvezető-helyettesi
álláshely egy járásbírósági csoportvezetői álláshellyé alakításának engedélyezéséről
161/2013. (IV. 17.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel rendelkező
törvényszékké kijelöléséről
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19/2013. (III. 19.) OBT határozat
20/2013. (III. 19.) OBT határozat
21/2013. (III. 19.) OBT határozat
22/2013. (III. 19.) OBT határozat
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI /6
118/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
119/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat minisztériumba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről
120/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

121/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
122/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat a Veszprémi
Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
123/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
124/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
125/2013. (III. 21.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2013. március hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
126/2013. (III. 21.) OBHE számú határozat a Kecskeméti
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
127/2013. (III. 21.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
128/2013. (III. 25.) OBHE számú határozat bíráknak a
minisztériumba határozott időtartamra beosztásáról
129/2013. (III. 25.) OBHE számú határozat a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
130/2013. (III. 25.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
131/2013. (III. 25.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumban kollégiumvezetői feladatok ellátásával megbízásáról
132/2013. (III. 25.) OBHE számú határozat bíráknak a
Kúriára történő kirendeléséről, valamint kirendelésének
meghosszabbításáról
134/2013. (III. 26.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák kinevezéséről
136/2013. (III. 27.) OBHE számú határozat bíráknak a
Debreceni Törvényszékről a Szegedi Törvényszékre történő
kirendeléséről
137/2013. (III. 27.) OBHE számú határozat bíráknak a
Szegedi Ítélőtábláról a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról
139/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
140/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
143/2013. (IV. 3.) OBHE számú határozat bírónak a Miskolci Járásbíróságról a Szegedi Járásbíróságra történő kirendeléséről
144/2013. (IV. 4.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
145/2013. (IV. 4.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
147/2013. (IV. 5.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
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148/2013. (IV. 5.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
149/2013. (IV. 5.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
150/2013. (IV. 5.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
151/2013. (IV. 5.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
152/2013. (IV. 5.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
153/2013. (IV. 9.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
154/2013. (IV. 10.) OBHE számú határozat a Pécsi Ítélőtáblán belső ellenőr kinevezéséről
155/2013. (IV. 10.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
156/2013. (IV. 11.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
157/2013. (IV. 11.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
158/2013. (IV. 12.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
szóló 118/2013. (III. 20.) OBHE számú határozat módosításáról
159/2013. (IV. 17.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
162/2013. (IV. 17.) OBHE számú határozat a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
163/2013. (IV. 18.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
164/2013. (IV. 18.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
165/2013. (IV. 18.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-ának (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
166/2013. (IV. 18.) OBHE számú határozat a KözépMagyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
167/2013. (IV. 19.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
168/2013. (IV. 19.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
169/2013. (IV. 19.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
170/2013. (IV. 19.) OBHE számú határozat a Tatabányai
Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
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A Győri Törvényszék elnökének személyi határozata
A Kaposvári Törvényszék elnökének személyi határozata
A Miskolci Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Székesfehérvári Törvényszék megbízott elnökének személyi határozata
A Veszprémi Törvényszék megbízott elnökének személyi határozata
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének személyi határozata

SZEMÉLYI HÍREK /18
Halálozás
Szolgálati viszony megszűnések
Igazolványok érvénytelenítése

PÁLYÁZATOK /19
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázat
Az OBH elnökének pályázati felhívásai
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesének pályázati felhívása
Gazdasági Hivatalban osztályvezetői állásra kiírt pályázat
A Győri Ítélőtábla elnökének pályázati felhívása
Belső ellenőri állásra kiírt pályázat
A Balassagyarmati Törvényszék elnökének pályázati felhívása
Végrehajtási ügyintézői állásokra kiírt pályázat
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesének pályázati felhívása

PROGRAMOK /23
SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK /24
ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK /24

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK
EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI /17

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA, A SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA
ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI /17

A Pécsi Ítélőtábla elnökének személyi határozata
A Szegedi Ítélőtábla elnökének személyi határozata
A Fővárosi Törvényszék elnökének személyi határozatai
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
133/2013. (III. 26.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshely egy törvényszéki csoportvezető bírói
álláshellyé alakításának engedélyezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként engedélyezem, hogy
a Budapest Környéki Törvényszék elnöke 2013. április 1. napjával egy törvényszéki bírói álláshelyet egy törvényszéki
csoportvezető bírói álláshellyé alakítson át.
Az állás átalakítás fedezetét a Budapest Környéki Törvényszék személyi juttatás tartós megtakarítása biztosítja.
E döntésemmel a Budapest Környéki Törvényszéken az
engedélyezett törvényszéki bírói álláshelyek száma 45-re
csökken, míg az engedélyezett törvényszéki csoportvezetői
álláshelyek száma 6-ra emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
141/2013. (III. 28.) OBHE számú
határozat
a munkacsoportok működésének meghosszabbításáról
A „Gazdálkodási, bér- és létszámgazdálkodási Munkacsoport” működésének, illetve a Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján
bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló 229/2012.
(VII. 24.) OBHE határozatban, illetve a 329/2012. (X. 15.)
OBHE számú határozatban,
az „Igazgatási részmunkacsoport” működésének, illetve a
Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelölésének meghoszszabbításáról szóló 226/2012. (VII. 24.) OBHE határozatban, illetve a 330/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatban
kitűzött működési időtartamot 2013. július 15. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoportok bíró tagjainak a Bjt. 29. § (2) bekezdése szerinti megbízása a meghosszabbított időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
142/2013. (III. 28.) OBHE számú
határozat
a munkacsoportok működésének meghosszabbításáról
„A bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzat felülvizsgálatát végző Munkacsoport” működésének és a Bjt.
29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló 225/2012. (VII. 24.) OBHE határozatban,
illetve a 331/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatban,
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„A bírósági integritás Munkacsoport” működéséről és a
Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről szóló
234/2012. (VII. 24.) OBHE határozatban, illetve a
333/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatában,
a „Járás- és kis bírósági Munkacsoport” működéséről és a
Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről szóló
232/2012. (VII. 24.) OBHE határozatban, illetve a
333/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatában,
a „Kommunikációs Munkacsoport” működésének, illetve
a Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló 221/2012. (VII. 24.) OBHE határozatban, illetve a 333/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatában,
a „Mediációs Munkacsoport” működésének, illetve a Bjt.
29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló 224/2012. (VII. 24.) OBHE határozatban,
illetve a 333/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatában,
a „Munkateher Munkacsoport” működésének, illetve a Bjt.
29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló 220/2012. (VII. 24.) OBHE határozatban,
illetve a 333/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatában,
a „Végrehajtási Munkacsoport” működéséről és a Bjt. 29. §
(2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről szóló 233/2012.
(VII. 24.) OBHE határozatban, illetve a 333/2012. (X. 15.)
OBHE számú határozatában kitűzött működési időtartamot
2014. március 31. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoportok bíró tagjainak a Bjt. 29. § (2) bekezdése szerinti megbízása a meghosszabbított időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
146/2013. (IV. 4.) OBH számú
határozat
a Magyar Igazságügyi Akadémia szolgáltatásainak
térítési díjairól
Az Országos Bírósági Hivatal Budapest XII. kerület, Tóth
Lőrinc u. 6. szám alatti Magyar Igazságügyi Akadémia (a
továbbiakban MIA) szolgáltatásainak térítési díjait a következőkben határozom meg:
I.
Az Országos Bírósági Hivatal által szervezett képzések és
rendezvények résztvevőire, valamint bírákra és igazságügyi
alkalmazottakra vonatkozó térítési díjak:
1.) Szállás:
Egy vagy két ágyas szobában:
5 000 forint/fő
A szállás díjon felül – választás szerint – a reggeli árát külön kell megfizetni.
2.) Vendéglátás:
Éttermi étkezés: teljes ellátás
1 fogásos meleg étel
3 fogásos meleg étel
büféreggeli

4 500 forint/fő
1 100 forint/fő
1 600 forint/fő
1 300 forint/fő
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Büfé étkezés:
Bekészítés:
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3 fogásos meleg étel
hidegtál
szendvics
ásványvíz
kávé, tea
üdítő
aprósütemény
mini szendvics
welcome ital

3 400 forint/fő
3 400 forint/fő
2 100 forint/fő
90 forint/fő
150 forint/fő
250 forint/fő
250 forint/fő
250 forint/fő
120 forint/fő

3.) Wellness:
A fitnesz-terem, az uszoda és a szauna bírósági dolgozók
részére a megjelölt időpontokban térítésmentes.
A szolárium használata
250 forint/zseton
4.) Parkolás:
Az OBH által szervezett képzések résztvevőinek parkolása
díjtalan.
5.) Előadótermek:
Bérleti díjak:
Magyary Zoltán
Angyal Pál
Balogh Jenő
Beck Salamon
Plósz Sándor
Csemegi Károly
Nyelvi labor
Szladics Károly
Kalmár László
Deák Ferenc
Kiegészítő szolgáltatások:
Berendezés
Technikus
Projektor
Hangfelvétel
Tolmácstechnika
Fényképezés

16 000 forint/nap
20 000 forint/nap
20 000 forint/nap
20 000 forint/nap
18 000 forint/nap
16 000 forint/nap
18 000 forint/nap
25 000 forint/nap
20 000 forint/nap
66 000 forint/nap
2 500 forint/nap
8 000 forint/nap
5 000 forint/nap
5 000 forint/nap
10 000 forint/nap
2 000 forint/nap

A kiegészítő szolgáltatások csak az előadó terem bérléséhez kapcsolódóan, azzal együtt vehetők igénybe.
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke külön megállapodás
megkötésével az I. pont alatti önköltségen számított díjakat
más szervek, személyek rendezvényei részére is biztosíthatja.
Uniós projektek pénzügyi elszámolásakor a belső bizonylat
kiállítása során a fenti árakat kell alkalmazni.
II.
A külső vendégek részére vonatkozó térítési díjak:
1.) Szállás:
Egy ágyas szoba:
5 500 forint/szoba + áfa és IFA
Kétágyas szoba:
8 500 forint/szoba + áfa és IFA
Apartman:
10 500 forint/szoba + áfa és IFA
A szállás díjon felül az idegenforgalmi adót és – választás
szerint – a reggeli árát külön kell megfizetni.
(Az idegenforgalmi adó összege 2013-ban a nettó díj 4%-a)

2.) Vendéglátás:
Éttermi étkezés: teljes ellátás
1 fogásos meleg étel
3 fogásos meleg étel
büfé reggeli
Büfé étkezés:
3 fogásos meleg étel
hidegtál
szendvics
Bekészítés:
ásványvíz
kávé, tea
üdítő
aprósütemény
mini szendvics
welcome ital

5 700 forint/fő
1 400 forint/fő
2 000 forint/fő
1 700 forint/fő
4 500 forint/fő
4 500 forint/fő
2 700 forint/fő
120 forint/fő
200 forint/fő
350 forint/fő
350 forint/fő
350 forint/fő
300 forint/fő

A fenti árak 27 % általános forgalmi adót tartalmaznak.
A büfé étkezési díjak a felszolgálás költségét nem tartalmazzák.
A felszolgáló díja
2 900 forint/fő/óra.
3.) Wellness:
A fitnesz-terem, uszoda és szauna szolgáltatásokat a szállóvendégek a megjelölt időszakokban külön térítés nélkül
használhatják.
A fitnesz-terem, uszoda és szauna a megjelölt időszakokban napijegy ellenében használható, MIA Wellness Kártyával rendelkező vendégeknek pedig térítésmentes.
Napijegy
670 forint
MIA Wellness Kártya negyed éves díja
4 990 forint
Szolárium használata
330 forint/zseton
Fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
4.) Parkolás:
A garázs fenntartott parkolóhelyeit (4 parkolóállás) a szálló, a wellness és a teniszpálya vendégei térítés nélkül használhatják.
Ezen kívül külső vendégek a garázst térítés ellenében vehetik igénybe, amelynek díja:
Parkolási napijegy
2 000 forint
Parkolási óradíj
200 forint/óra
A fenti árak általános forgalmi tartalmazzák.
A Magyar Igazságügyi Akadémia vezetője az Akadémia
vendégei részére látogatásuk idejére térítésmentes parkolást
engedélyezhet.
5.) Előadótermek:
Bérleti díjak:
Magyary Zoltán
Angyal Pál
Balogh Jenő
Beck Salamon
Plósz Sándor
Csemegi Károly
Nyelvi labor
Szladics Károly
Kalmár László
Deák Ferenc

23 500 forint/nap
27 500 forint/nap
27 500 forint/nap
27 500 forint/nap
25 500 forint/nap
23 500 forint/nap
25 500 forint/nap
32 500 forint/nap
27 500 forint/nap
73 500 forint/nap

4 000 forint/óra
5 000 forint/óra
5 000 forint/óra
5 000 forint/óra
5 000 forint/óra
4 000 forint/óra
5 000 forint/óra
6 000 forint/óra
8 000 forint/óra
20 000 forint/óra
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Kiegészítő szolgáltatások:
Technikus
8 000 forint/nap
Hangfelvétel
5 000 forint/nap
Tolmácstechnika 13 000 forint/nap
Fényképezés
2 500 forint/nap

2013/4. SZÁM
1 500 forint/óra

A terem bérleti díjak a berendezés, elpakolás, hangosítás és
projektor használat díját tartalmazzák. A fenti díjak általános
forgalmi adót nem tartalmaznak. A kiegészítő szolgáltatások
csak az előadó terem bérléséhez kapcsolódóan, azzal együtt
vehetők igénybe. A terembérleti és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások a tevékenység sajátos jellegére tekintettel adómentesek. A számla egységesen bérleti díjról kerül kiállításra.
6.) Nyomdai szolgáltatás:
A/4-es fekete-fehér nyomtatás egy oldalra 8 forint/lap
A/4-es fekete-fehér nyomtatás két oldalra 14 forint/lap
A/4-es színes nyomtatás egy oldalra
19 forint/lap
A/4-es színes nyomtatás két oldalra
36 forint/lap
A fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
A szabványos A/4-es 80g súlyú papírtól eltérő nyomtatás
egyedi árképzés alapján történik.
III.
A térítési díjakat – a gazdasági és pénzügyi jogszabályok
változására tekintettel – félévente felül kell vizsgálni, továbbá a felhasznált nyersanyagról havi rendszerességgel pénzügyi kimutatást kell készíteni.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének írásos engedélye
alapján a térítési díjaktól egyedi esetben 20%-os mértékben
el lehet térni.
A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
160/2013. (IV. 17.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszéken
egy járásbírósági csoportvezető-helyettesi álláshely
egy járásbírósági csoportvezetői álláshellyé
alakításának engedélyezéséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként engedélyezem, hogy a Debreceni Törvényszék elnöke 2013. május 1.
napjával egy járásbírósági csoportvezető-helyettesi álláshelyet egy járásbírósági csoportvezetői álláshellyé alakítson át.
2. Az állás átalakítás fedezete a Debreceni Törvényszék
személyi juttatás tartós megtakarításában biztosított.
3. Az 1. pontban írt döntésemmel 2013. május 1. napjától
a Debreceni Törvényszék engedélyezett járásbírósági csoportvezető-helyettesi álláshellyel nem rendelkezik, míg az

engedélyezett járásbírósági csoportvezetői álláshelyek száma
3-ra emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
161/2013. (IV. 17.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként nem jelölöm
ki a Győri Törvényszéket olyan bírósággá, ahol a PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.
2. A Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumában 2013. május 1-jei hatállyal egy
kollégiumvezető-helyettesi álláshelyet egy törvényszéki bírói
álláshellyé alakítok át.
3. A 2. pontban írt döntésemmel a Győri Törvényszék
engedélyezett törvényszéki bírói létszáma 2013. május 1.
napjával 17-re emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
19/2013. (III. 19.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Gelencsér Zoltán a Pécsi
Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetőjévé történő kinevezésével
nem ért egyet.
Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
20/2013. (III. 19.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2013. március 20. napjától
2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra felmentést ad
dr. Gerber Tamás, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke és
dr. Solymos Dóra a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, valamint dr. Gerber Csilla, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája között felmerülő összeférhetetlenségi ok megszüntetése alól.
Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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21/2013. (III. 19.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács megállapította, hogy az OBH
elnöke és a Kúria elnöke 2012 évben kinevezési jogkörét a
jogszabályoknak megfelelően gyakorolta. A pályázati rangsortól illetve a véleményező szerv többségi támogatásától
eltérő döntését megfelelően, következetesen gyakorolta és
szakmai szempontokkal indokolta.
Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
22/2013. (III. 19.) OBT
határozat
1. Az Országos Bírói Tanács felhatalmazza dr. Fazekas
Sándor és dr. Simon Levente OBT tagokat, hogy
előkészítsék az ENCJ elnöki delegációjának Magyarországra
történő meghívását, továbbá felhatalmazza dr. Fazekas
Sándor és dr. Simon Levente OBT tagokat, hogy
kezdeményezzék a kétoldalú kapcsolatfelvételt az ENCJ
Irányítóbizottságának tagjaival (Anglia és Wales, Belgium,
Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Románia,
Spanyolország). Az Országos Bírói Tanács hozzájárul, hogy
a fent felhatalmazott OBT tagok az előkészítési szervezési
munkálatokban az Országos Bírósági Hivatal Nemzetközi
Kapcsolatok Főosztályának és dr. Bánhegyi Gergelynek, a
Fővárosi Törvényszék Nemzetközi Kapcsolatok Osztály
vezetőjének segítségét igénybe vegyék. Az Országos Bírói
Tanács ENCJ elnöki delegációjának Magyarországra történő
meghívásának költségeit a 2013. évi költségvetése működési
előirányzata terhére biztosítja.
2. Az Országos Bírói Tanács a Román Köztársaság
Országos Igazságszolgáltatási Tanácsa kapcsolat felvételi
meghívását elfogadja, e körben felhatalmazza dr. Fazekas
Sándor és dr. Simon Levente OBT tagokat az OBT
képviseletére.
3. Az Országos Bírói Tanács felhatalmazza dr. Fazekas
Sándor és dr. Simon Levente OBT tagokat, hogy az ENCJ
2013. július 5-7. között Szófiában tartandó közgyűlésén az
OBT-t képviseljék.
Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Bánáti Zsuzsannát, a Zalaegerszegi Törvényszék nyugalmazott bíráját,
dr. Bucsi Lászlónét, a Dunaújvárosi Városi Bíróság nyugalmazott bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
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dr. Fejér Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék nyugalmazott bíráját,
dr. Hegyi Antalnét, a Székesfehérvári Törvényszék nyugalmazott bíráját,
dr. Horváth Katalint, a Zalaegerszegi Törvényszék nyugalmazott elnökhelyettesét,
dr. István Annát, a Zalaegerszegi Törvényszék nyugalmazott
bíráját,
Jelinekné dr. Durkó Máriát, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott bíráját,
dr. Matarics Erzsébetet, a Székesfehérvári Városi Bíróság
nyugalmazott bíráját,
dr. Molnár Tibornét, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott
bíráját,
dr. Oláh Katalint, a Fővárosi Törvényszék nyugalmazott
bíráját,
dr. Pataki Istvánnét, a Szarvasi Városi Bíróság nyugalmazott
bíráját,
dr. Saághy Ferencet, a Pécsi Törvényszék nyugalmazott tanácselnökét,
Szabóné dr. Sós Anikót, a Makói Városi Bíróság nyugalmazott bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
Szendi-Horváthné dr. Kiss Idát, az Orosházi Városi Bíróság
nyugalmazott bíráját 2012. július 1. napjától,
dr. Romoda Annát, a Fővárosi Törvényszék nyugalmazott
bíráját, címzetes táblabírót és
dr. Veress Józsefnét, a Fővárosi Törvényszék nyugalmazott
bíráját, címzetes táblabírót 2013. január 1. napjától,
dr. Altmayer Alexandrát, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
dr. Ádámné dr. Szilágyi Esztert, az Egri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Babayné dr. Hauk Hedviget, a Kecskeméti Járásbíróság
bíráját,
Kardosné dr. Csorba Ágnest, a Szegedi Járásbíróság bíráját és
dr. Méhész Istvánt, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját 2013.
április 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Tergalecz Esztert, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát a 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Varga Imrét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2013. november 15-ei hatállyal – nyugállományba helyezés
iránti kérelmére – bírói tisztségéből
f e l m e n t e t t e.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
118/2013. (III. 20.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói állására
(Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 21. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Maár Zsuzsannát bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a
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Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Maár Zsuzsanna bírói kinevezésére a 2013. május 1.
napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
119/2013. (III. 20.) OBHE számú
határozat
minisztériumba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének f) pontja alapján
dr. Parlagi Mátyás minisztériumi beosztását – a bíró kérelmére – 2013. március 31. napjával megszüntetem és őt 2013.
április 1. napjától a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
120/2013. (III. 20.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2013/1. számában a 17. pontban kiírt
pályázatot – tekintettel arra, hogy a határidőben beérkezett
egyetlen pályázatot a Kecskeméti Törvényszék elnöke a Bjt.
13. §-a alapján elutasította – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
121/2013. (III. 20.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszéken
egy elsőfokú polgári ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági
Közlöny 2012/12. számában a 19. pontban kiírt pályázatot
– tekintettel arra, hogy az egyedül pályázó dr. Borsodi Zoltán
budaörsi járásbírósági bírót a 115/2013. (III. 19.) OBHE határozatommal 2013. április 1. napjától a Fővárosi Törvényszékre
áthelyeztem – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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122/2013. (III. 20.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Magyarádyné
dr. Vándor Zsuzsannát a 2013. április 1. napjától 2019.
március 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
123/2013. (III. 20.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Debreceni Ítélőtáblán
megüresedett egy civilisztikai (gazdasági) bírói álláshely (17.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
124/2013. (III. 20.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Debreceni Ítélőtáblán
megüresedett egy civilisztikai (gazdasági) bírói álláshely (23.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
125/2013. (III. 21.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2013. március hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Csákányi Ildikó tanácselnöknek 2013. március 15. napjától címzetes táblabíró címet,
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Hajnalné dr. Kondás Katalin Magdolnának, a Dabasi
Járásbíróság bírájának 2012. december 1. napjától,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Monthy Zsuzsannának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának,
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
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dr. Bankó Jánosnak, a Szarvasi Járásbíróság bírájának,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Budaházy Juditnak, a Mátészalkai Járásbíróság bírájának,
a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén
Deutschné dr. Kupusz Ildikónak, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának 2013. március 1. napjától címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom,
hogy
a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
dr. Csikós Klára, a Szegedi Járásbíróság bírája címzetes
törvényszéki bíró, e cím viselésére a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. §-a (2)
bekezdése alapján jogosult.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
126/2013. (III. 21.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Sárközy
Szabolcsot a 2013. március 25. napjától 2019. március 24.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
127/2013. (III. 21.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a 15/2013. (I. 21.) OBHE
számú határozatommal a Kiskunhalasi Járásbíróságon egy
polgári ügyszakos bírói álláshely (113. számú) betöltésére
kiírt pályázatot – figyelemmel arra, hogy a 120/2013.
(III. 20.) OBHE számú határozatommal eredménytelenné
nyilvánítottam – ismételten kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
128/2013. (III. 25.) OBHE számú
határozat
bíráknak a minisztériumba határozott időtartamra
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Bencze
Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját és
dr. Tanács Péter Imrét, a Budaörsi Járásbíróság bíráját a
2013. április 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő
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időtartamra – az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben – a minisztériumba beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
129/2013. (III. 25.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. §-ának (1) bekezdése alapján – az Országos Bírói Tanács 19/2013. (III. 19.) OBT határozatára
figyelemmel – a Pécsi Törvényszék Polgár-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
állására a Bírósági Közlöny 2012/11. számában, a 2. pontban kiírt pályázatot – tekintettel arra, hogy egyik pályázatot
sem fogadom el – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
130/2013. (III. 25.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. §-ának (1) bekezdése alapján, a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2013/1.
számában, az 1. pontban kiírt pályázatot – pályázó hiányában – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
131/2013. (III. 25.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bírájának a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégiumban kollégiumvezetői
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. Majercsik Erikát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját megbízom a 2013.
április 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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132/2013. (III. 25.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Kúriára történő kirendeléséről, valamint
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
1. dr. Bernáthné dr. Kádár Juditot, a Miskolci Törvényszék bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a 2013. április 1. napjától
2013. június 30. napjáig,
2. dr. Bögös Fruzsinát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztott törvényszéki bírót – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett – a 2013. május 1. napjától 2013. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Kúriára ismételten kirendelem,
3. dr. Vitál-Eigner Beáta Andreát, a Fővárosi Törvényszékre beosztott ítélőtáblai bírót és
4. Lászlóné dr. Verebélyi Edinát, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett –
5. dr. Virág Csabát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – a 2013. április 1. napjától 2013.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
134/2013. (III. 26.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről
A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Közigazgatási Szakágában két közigazgatási ügyszakos bírói
álláshely betöltésére a Bírósági Közlöny 2012/12. számában
(21. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva, dr. Juhászné
dr. Bartha Ildikót és dr. Bartókné dr. Kerekes Krisztinát
bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra osztom be.
Dr. Juhászné dr. Bartha Ildikó és Bartókné dr. Kerekes
Krisztina bírói kinevezésére a 2013. május 1. napjától 2016.
április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek
előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
135/2013. (III. 26.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Budapest Környéki Törvényszék egy másodfokú büntető ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám,
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10. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. §-ának
(1) bekezdése alapján dr. Zsembery Antalt a Szentendrei
Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói
munkakörbe 2013. június 1. napjától áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
136/2013. (III. 27.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Debreceni Törvényszékről a Szegedi
Törvényszékre történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – eredeti
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása
mellett – dr. Nagy László debreceni törvényszéki tanácselnök, hadbíró ezredest és dr. Vatai István debreceni törvényszéki bíró, hadbíró alezredest – hozzájárulásukkal – a 2013.
április 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszékre ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
137/2013. (III. 27.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Szegedi Ítélőtábláról a Fővárosi Ítélőtáblára
történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával, –
1. Dr. Harangozó Attilát, a Szegedi Ítélőtábla elnökét,
2. Dr. Hámori Attilát, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettesét,
3. Dr. Kemenes Istvánt, a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kollégiumvezetőjét, címzetes kúriai bírót,
4. Dr. Hegedűs Istvánt, Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjét, címzetes kúriai bírót,
5. Gyurisné dr. Komlóssy Évát, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét,
6. Dr. Mezőlaki Erik Ákost, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét,
7. Dr. Mányoki Zsoltot, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét,
8. Dr. Szeghő Katalint, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét,
9. Dr. Kissné dr. Koch Ágnest, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
10. Dr. Bánfalvi-Bottyán Csilla Ildikót, a Szegedi Ítélőtábla
bíráját,
11. Bereczkyné dr. Lengyel Nórát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
12. Dr. Cserháti Ágotát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
13. Dr. Gaálné dr. Jobbágy Ildikót, a Szegedi Ítélőtábla
bíráját,
14. Dr. Katona Tibort, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
15. Dr. Kiss Gabriellát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
16. Dr. Nagy Erzsébetet, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
17. Dr. Nikula Valériát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
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21. dr. Simonné dr. Gombos Katalint, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökét 2013. július 1. napjától 2013. december 31.
napjáig terjedő időtartamra, eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

18. Dr. Rakita Zsuzsannát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
19. Sefta Márta dr.-t, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
20. Zanóczné dr. Ocskó Erzsébetet, a Szegedi Ítélőtábla
bíráját 2013. április 1. napjától 2013. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

138/2013. (III. 28.) OBHE számú
határozat
Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak
kijelöléséről és meghosszabbításáról
A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B. §-ának (5) bekezdése alapján az alább felsorolt bírákat 2013. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig a Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjává
nevezem ki.
Név

Szolgálati hely

Beosztás

Dr. Csere Katalin

Kúria

bíró

Dr. Katona Sándor

Kúria

tanácselnök

Dr. Márki Zoltán

Kúria

bíró

Dr. Mészár Róza

Kúria

tanácselnök

Dr. Molnár Gábor Miklós

Kúria

bíró

Dr. Csőke Andrea

Kúria

bíró

Dr. Erőss Mónika

Kúria

bíró

Dr. Orosz Árpád

Kúria

tanácselnök

Dr. Osztovics András

Kúria

bíró

Dr. Hajnal Péter

Kúria

mb. tanácselnök

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó

Kúria

bíró

Dr. Tálné dr. Molnár Erika

Kúria

kollégiumvezető-helyettes

Dr. Molnár Ambrus

Kúria

mb. tanácselnök

Dr. Elek Balázs

Debreceni Ítélőtábla

tanácselnök

Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra

Debreceni Ítélőtábla

bíró

Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit

Debreceni Ítélőtábla

tanácselnök

Szilágyiné Dr. Karsai Andrea

Debreceni Ítélőtábla

elnök helyettes

Dr. Szabó Klára

Fővárosi Ítélőtábla

kollégiumvezető

Kizmanné dr. Oszkó Marianne

Fővárosi Ítélőtábla

tanácselnök

Dr. Sarmon Hedvig Zsuzsanna

Győri Ítélőtábla

bíró

Dr. Zólyomi Csilla

Győri Ítélőtábla

bíró

Dr. Tóth Sándor

Pécsi Ítélőtábla

tanácselnök

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva

Pécsi Ítélőtábla

bíró

Dr. Szeghő Katalin

Szegedi Ítélőtábla

tanácselnök

Dr. Hegedűs István

Szegedi Ítélőtábla

kollégiumvezető

Dr. Pappné dr. Makka Éva

Balassagyarmati Törvényszék

tanácselnök

Kunné dr. Sándor Krisztina

Balassagyarmati Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Kovács István

Balassagyarmati Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Fekete Zsolt

Balassagyarmati Törvényszék

elnökhelyettes
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Dr. Pintér Mária

Budapest Környéki Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Csernok Emília

Budapest Környéki Törvényszék

tanácselnök

Dr. Bottka Erzsébet

Budapest Környéki Törvényszék

tanácselnök

Dr. Grassalkovits Irén

Budapest Környéki Törvényszék

tanácselnök

Dr. Surdy Miklós

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

Dr. Szegedi Gyöngyvér

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

Dr. Szabó Judit

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

Dr. Tardiné dr. Szabó Piroska

Debreceni Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Dzsula Marianna

Debreceni Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Tóthné dr. Szilágyi Mária

Debreceni Járásbíróság

elnökhelyettes

Dr. Tóth Ildikó

Debreceni Törvényszék

elnökhelyettes

Felegyiné dr. Szabó Ágnes

Debreceni Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Szurdi Béla

Debreceni Járásbíróság

elnök

Dr. Kelemenné dr. Rácz Katalin

Egri Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Erdélyi Anna

Egri Törvényszék

tanácselnök

Dr. Tőzsér Lajos

Egri Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Németh Terézia

Egri Törvényszék

tanácselnök

Dr. Fazekas Sándor

Fővárosi Törvényszék

elnök

Dr. Péntek László

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető-helyettes

Dr. Mikó Gergely

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető

Trappné dr. Kiszely Rita

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

elnökhelyettes

Dr. Kelemen Gyöngyi

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság

elnök

Dr. Pecze Tünde

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

bíró

Dr. Hirtling Ibolya

Pesti Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető

Grimné dr. Fancsali Zsuzsanna

Pesti Központi Kerületi Bíróság

elnökhelyettes

Dr. Somogyi Gábor

Pesti Központi Kerületi Bíróság

tanácselnök

Dr. Maka Mária

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Nadabán Ferenc Sándor

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnök

Dr. Vályiné dr. Horváth Ildikó

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

elnök

Dr. Fónyi Albert

Pesti Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető bíró

Dr. Oros Ágnes

Budai Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető bíró

Imréné dr. Horváth Katalin

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

elnökhelyettes

Dr. Mizsei Ibolya

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság

elnökhelyettes

Dr. Ribai Csilla

Pesti Központi Kerületi Bíróság

elnök

Lovász Andrásné dr.

Budai Központi Kerületi Bíróság

elnökhelyettes

Dr. Kisrákói Annamária

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető-helyettes

Dr. Polgárné dr. Vida Judit

Fővárosi Törvényszék

elnökhelyettes

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Gyarmathy Judit

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető-helyettes

Dr. Homolya Szilvia

Fővárosi Törvényszék

bíró
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Salamonné dr. Piltz Judit

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Fővárosi Törvényszékre beosztott
bíró

Dr. Illés Krisztina

Pesti Központi Kerületi Bíróság

bíró

Dr. Éles Anita Kinga

Fővárosi Törvényszék

bíró

Dr. Lugosi Erika

Fővárosi Törvényszék

tanácselnök

Dr. Szabó Gábor

Pesti Központi Kerületi Bíróság

bíró

Dr. Kovács Helga Mariann

Fővárosi Törvényszék

bíró

Dr. Simon Éva

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság

elnökhelyettes

dr. Stániczné dr. Imre Csilla

Győri Törvényszék

tanácselnök

dr. Megyes Géza

Győri Törvényszék

bíró

dr. Habony János

Győri Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Jungi Eszter

Győri Törvényszék

tanácselnök

dr. Zámbori Tibor

Gyulai Törvényszék

elnökhelyettes

dr. Szabó Mária

Gyulai Törvényszék

tanácselnök

Ménesiné dr. Szűcs Erika

Gyulai Törvényszék

csoportvezető bíró

Hajdúné dr. Iszály Anna

Gyulai Törvényszék

tanácselnök

dr. Benedek Tibor

Gyulai Törvényszék

bíró

Dr. Leidecker Andrea

Kaposvári Törvényszék

bíró

Dr. Vajda Zsuzsanna

Marcali Járásbíróság

bíró

Dr. Duduka Attila

Kaposvári Törvényszék

bíró

Dr. Ipolyi Róbert

Kaposvári Járásbíróság

bíró

Dr. Paál Rita

Kaposvári Járásbíróság

bíró

Dr. Husek Dániel

Kecskeméti Törvényszék

elnökhelyettes

Dr. Fodor Endre

Kecskeméti Törvényszék

tanácselnök

Dr. Szörényi Mariann

Kecskeméti Törvényszék

tanácselnök

Dr. Ónodi Csaba

Kecskeméti Törvényszék

kollégiumvezető-helyettes

Dr. Illés Mária

Kecskeméti Törvényszék

tanácselnök

Dr. Bernáthné dr. Kádár Judit

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság

bíró

Deákné dr. Kisfaludy Atala

Miskolci Törvényszék

bíró

Dr. Jenei Péter

Miskolci Törvényszék

bíró

Dr. Senyei György Barna

Miskolci Törvényszék

bíró

Dr. Tóth Imre

Miskolci Törvényszék

bíró

Dr. Répássy Árpád

Miskolci Járásbíróság

elnök

Dr. Révay György

Miskolci Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Kriston Róbert

Miskolci Járásbíróság

elnökhelyettes

Dr. Nyakó Zsuzsanna

Nyíregyházi Törvényszék

elnökhelyettes

Tóthné dr. Juhász Zsuzsanna

Nyíregyházi Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Gunyecz Zoltán

Nyíregyházi Törvényszék

bíró

Dr. Horváth Géza

Nyíregyházi Törvényszék

kollégiumvezető

Horváthné dr. Jaczkó Vilma

Kisvárdai Járásbíróság

elnök

Dr. Góg Gabriella

Pécsi Törvényszék

tanácselnök
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Dr. Antal Gábor

Pécsi Törvényszék

csoportvezető bíró

Dr. Kovács János

Pécsi Törvényszék

bíró

Dr. Kovács Zsolt

Pécsi Törvényszék

tanácselnök

Dr. Gelencsér Zoltán

Pécsi Törvényszék

bíró

Dr. Joó Attila

Szegedi Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Bakos Éva

Szegedi Törvényszék

tanácselnök

Dr. Komáromi Zoltán Attila

Szegedi Törvényszék

tanácselnök

Dr. Lakatos Péter

Szegedi Törvényszék

tanácselnök

dr. Nyíri Zoltán

Székesfehérvári Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Gelencsér Józsefné

Székesfehérvári Törvényszék

kollégiumvezető-helyettes

Nyírőné dr. Kiss Ildikó

Székesfehérvári Törvényszék

tanácselnök

dr. Ébner Vilmos

Székesfehérvári Törvényszék

tanácselnök

Dr. Nagy László

Szekszárdi Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Hauszmann-né dr. Szőke Rita

Szekszárdi Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Csullag Józsefné

Szekszárdi Törvényszék

elnökhelyettes

Dr. Kis István

Szolnoki Törvényszék

kollégiumvezető

Kissné dr. Szabó Judit

Szolnoki Járásbíróság

elnök

Dr. Sándor Géza

Szolnoki Törvényszék

elnökhelyettes

Dr. Pongrácz Zsolt István

Szolnoki Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Bazsóné dr. Görög Anikó

Szombathelyi Járásbíróság

bíró

Dr. Széplakiné dr. Balogh Éva

Tatabányai Törvényszék

csoportvezető

Dr. Szabó Ferenc

Esztergomi Járásbíróság

elnök

Dr. Pleskó Krisztina Zsuzsanna

Tatabányai Járásbíróság

elnökhelyettes

Dr. Bartus Erika

Tatabányai Törvényszék

tanácselnök

Dr. Ferencz Miklós

Veszprémi Törvényszék

kollégiumvezető

Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna

Veszprémi Törvényszék

elnökhelyettes

Dr. Horváth Györgyi

Veszprémi Törvényszék

tanácselnök

Dülkné dr. Pintér Zsuzsanna

Veszprémi Törvényszék

tanácselnök

Dr. Varga Gábor Zoltán

Veszprémi Törvényszék

tanácselnök

Dr. Czipóth Edit

Zalaegerszegi Törvényszék

elnök

Takácsné dr. Szabados Katalin

Zalaegerszegi Törvényszék

elnökhelyettes

Dr. Sifter Ágnes

Zalaegerszegi Törvényszék

tanácselnök

Dr. Bányai Tamás

Zalaegerszegi Törvényszék

tanácselnök

dr. Vadász Viktor

Országos Bírósági Hivatal

felkért főosztályvezető

dr. Diós Erzsébet

Országos Bírósági Hivatal

osztályvezető

dr. Vezér Ágnes

Országos Bírósági Hivatal

bíró

dr. Abért János

Országos Bírósági Hivatal

bíró
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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139/2013. (III. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

145/2013. (IV. 4.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

A Budapest Környéki Törvényszék egy másodfokú polgári
ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám 8.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. §-ának (1)
bekezdése alapján dr. Bán Zsuzsanna Máriát a Váci Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe 2013. május 1. napjától áthelyezem.

A Szombathelyi Törvényszéken két büntető ügyszakos
bírói álláshely betöltésére (Bírósági Közlöny 2013/1. szám,
23. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. §-ának
(1) bekezdése alapján dr. Füzi Erzsébetet a Kőszegi Járásbíróságról és dr. Szabó Erikát a Szombathelyi Járásbíróságról a
Szombathelyi Törvényszékre bírói munkakörbe 2013. április
15. napjától áthelyezem.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
140/2013. (III. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Budapest Környéki Törvényszék egy másodfokú polgári
ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 9.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. §-ának (1)
bekezdése alapján dr. Tömböly Gabriella Tündét a Budaörsi
Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói
munkakörbe 2013. május 1. napjától áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
143/2013. (IV. 3.) OBHE számú
határozat
bírónak a Miskolci Járásbíróságról a
Szegedi 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 dr. Németh
Beátát, a Miskolci Járásbíróság bíráját – hozzájárulásával – a
2013. április 15. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Szegedi Járásbíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
147/2013. (IV. 5.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Debreceni Törvényszék egy gazdasági ügyszakos bírói
állására (Bírósági Közlöny 2013/1 szám, 11. pont) benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése
alapján dr. Cseke Dórát a Püspökladányi Járásbíróságról a
Debreceni Törvényszékre bírói munkakörbe 2013. április
15. napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
148/2013. (IV. 5.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Veszprémi Törvényszék egy elsőfokú civilisztika ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 24.
pont) benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §-ának (1)
bekezdése alapján dr. Cseke Ivettet a Veszprémi Járásbíróságról a Veszprémi Törvényszékre bírói munkakörbe 2013.
április 15. napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

144/2013. (IV. 4.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

149/2013. (IV. 5.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

A Székesfehérvári Járásbíróság egy büntető ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 22. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva, a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Karácsony Mónika Emőkét a Berettyóújfalui
Járásbíróságról a Székesfehérvári Járásbíróságra bírói munkakörbe 2013. április 15. napjával áthelyezem.

A Veszprémi Törvényszék egy másodfokú civilisztika ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 25.
pont) benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §-ának (1)
bekezdése alapján dr. Fekete Orsolyát a Veszprémi Járásbíróságról a Veszprémi Törvényszékre bírói munkakörbe
2013. április 15. napjával áthelyezem.

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

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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150/2013. (IV. 5.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Kaposvári Törvényszék egy másodfokú ügyszakos bírói
állására (Bírósági Közlöny 2013/1 szám, 16. pont) benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése
alapján dr. Balla Barbarát a Kaposvári Járásbíróságról a
Kaposvári Törvényszékre bírói munkakörbe 2013. május 1.
napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
151/2013. (IV. 5.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Győri Ítélőtábla egy civilisztika ügyszakos bírói állására
(Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 7. pont) benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Mészáros Zsolt Lászlót a Győri Törvényszékről a Győri
Ítélőtáblára bírói munkakörbe 2013. május 1. napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
152/2013. (IV. 5.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói állására (Bírósági
Közlöny 2012/12. szám, 23. pont) benyújtott pályázatokat
elbírálva dr. Szabó Lászlót bírói kinevezésre felterjesztem, és
a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Szabó László bírói kinevezésére a 2013. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
153/2013. (IV. 9.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2)
bekezdése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján –
hozzájárulásával –
Dr. Gulyás Géza Gábort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

2013/4. SZÁM
dr. Németh Leona Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Papp Tibort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
Pócza Róbertet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
valamint
dr. Rák Nikolettet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2013. május 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
154/2013. (IV. 10.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Ítélőtáblán belső ellenőr kinevezéséről
A bíróságok fejezetet irányító szerv vezetőjeként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §ának (6) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján – a Pécsi Ítélőtábla elnökének
indítványára – dr. Schneider Boglárkának a Pécsi Ítélőtábla
belső ellenőrévé történő kinevezésével egyetértek.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
155/2013. (IV. 10.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró
áthelyezéséről
Az Egri Törvényszék egy cégbírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 12. pont) benyújtott pályázatot elbírálva,
a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Oltai-Kovács
Krisztinát az Egri Járásbíróságról az Egri Törvényszékre
bírói munkakörbe 2013. május 1. napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
156/2013. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Miskolci Törvényszék egy másodfokú büntető ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 18. pont)
benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Bacsó Máriát a Kazincbarcikai Járásbíróságról
a Miskolci Törvényszékre bírói munkakörbe 2013. május 1.
napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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157/2013. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
Dr. Virág Veronikát, a Békési Járásbíróság bíráját 2013.
május 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 448. § (2) bekezdése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §-ának (2)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
158/2013. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről szóló 118/2013. (III. 20.) OBHE
számú határozat módosításáról
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének kérelmére a bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről szóló 118/2013. (III. 20.) OBHE számú határozatomat akként módosítom, hogy a meghirdetett állás a Bírósági Közlöny 2013/1. számának 20. pontjában jelent meg.
A határozat egyebekben változatlan.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
162/2013. (IV. 17.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
Veszpréminé dr. Marsai Ágnest, a Szekszárdi Törvényszék
bíráját 2013. május 1. napjától – hozzájárulásával - a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
163/2013. (IV. 18.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Kunszentmiklósi Járásbíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/2. szám, 12. pont)
benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Fehér Zoltán Tibort
bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Kunszentmiklósi Járásbíróságra osztom
be.
Dr. Fehér Zoltán Tibor bírói kinevezésére a 2013. június
1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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164/2013. (IV. 18.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
Az Egri Járásbíróság egy büntető ügyszakos bírói állására
(Bírósági Közlöny 2013/2. szám, 11. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Kovács Krisztinát a Hevesi Járásbíróságról az Egri Járásbíróságra bírói munkakörbe 2013. május 1. napjától áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
165/2013. (IV. 18.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
Dr. Nagy-Bérces Adrienn Máriát, a Győri Járásbíróság bíráját és dr. Kőhegyi Esztert, a Győri Járásbíróság bíráját
2013. május 1. 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
166/2013. (IV. 18.) OBHE számú
határozat
a Közép-Magyarországi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. §-ának (1) bekezdése alapján, a KözépMagyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2013/1.
számában, a 3. pontban kiírt pályázatot – érvényes pályázat
hiányában – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
167/2013. (IV. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Tatabányai Törvényszéken egy elsőfokú büntető ügyszakos bírói álláshely betöltésére (Bírósági Közlöny 2013/2.
szám 17. pont) benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §ának (1) bekezdése alapján dr. Élő Andrást a Tatabányai
Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre bírói munkakörbe 2013. május 1. napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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168/2013. (IV. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Tatabányai Törvényszéken egy másodfokú büntető ügyszakos bírói álláshely betöltésére (Bírósági Közlöny 2013/2.
szám 16. pont) benyújtott pályázatot elbírálva, a Bjt. 34. §ának (1) bekezdése alapján dr. Menyhárd Istvánt a Tatabányai Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre bírói munkakörbe 2013. május 1. napjával áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
169/2013. (IV. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszék egy gazdasági ügyszakos bírói
állására (Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 13. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése
alapján dr. Gór Zoltánt a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe 2013.
május 1. napjától áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
170/2013. (IV. 19.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. §-ának (1) bekezdése alapján, a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny
2013/2. számában az 5. pontban kiírt pályázatot – pályázó
hiányában – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

2013/4. SZÁM
Paskó Nikolettet a 2013. április 5. napjától 2013. július 4.
napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű kikötésével
– az Országos Bírósági Hivatal Informatikai Főosztályához
tisztviselőnek, számítástechnikai programtervező-programozó munkakörbe
k i n e v e z t e,
Kőrösi Viola tisztviselő határozott időre szóló kinevezését
és főosztályvezetői felkérését 2013. április 16. napjától 2013.
július 15. napjáig,
Orbáziné Kovács Ildikó tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. április 21. napjától 2013. október 20. napjáig terjedő időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
dr. Ujszászi György Szabolcs bírósági titkár határozott időre
szóló szolgálati jogviszonyát – közös megegyezéssel – 2013.
április 5. napjától határozatlan idejűre,
Galács Gábornak az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 34. §a (1) bekezdésének c) pontján alapuló határozatlan időre
szóló osztályvezetői megbízásának – a felajánlott munkakör
elfogadására tekintettel – 2013. április 1-jei hatállyal történő
visszavonásával egyidejűleg, 2013. április 1 napjától a munkaköri beosztását az Országos Bírósági Hivatal Informatikai
Főosztály Informatikai Üzemeltetési Osztályán tisztviselő,
számítástechnikai üzemeltető munkakörre
m ó d o s í t o t t a,
dr. Gölley Szilvia Zsuzsanna osztályvezetőt 2013. március 1.
napjától az Országos Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztályához beosztotta és a fenti időponttól 2013.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a főosztályvezetői
feladatok ellátására,
Gatter János László tisztviselőt a 2013. március 25. napjától
2013. szeptember 24. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Műszaki Osztályához osztályvezetői feladatok ellátására
f e l k é r t e.

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA, A SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA
ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
Erdélyiné Földvári Adrienne-t 2013. március 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Informatikai
Főosztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
dr. Tolnai Katalint 2013. április 15. napjától határozatlan
időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
dr. Hajdu Koppányt a 2013. április 2. napjától 2013. július 1.
napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű kikötésével –
az Országos Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési
Főosztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,

A Pécsi Ítélőtábla elnöke
dr. Döme Attilát, a Pécsi Ítélőtábla bíráját 2013. április 1.
napjától tanácselnökké
k i n e v e z t e.
A Szegedi Ítélőtábla elnöke
dr. Kissné dr. Koch Ágnest, a Szegedi Ítélőtábla bíráját 2013.
április 2. napjától a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökévé
k i n e v e z t e.

17

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
A Fővárosi Törvényszék elnöke
dr. Illés Krisztinát, a Fővárosi Törvényszék bíráját a 2013.
április 1. napjától 2019. március 28. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesévé,
dr. Bóta Zsuzsannát a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra és
dr. Ferenczy Katalint a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
2013. április 1. napjától,
dr. Szlavikovics István Gábort a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra 2013. április 16. napjától,
dr. Kővári Pétert a Pesti Központi Kerületi Bíróságra 2013.
április 18. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Gyenes-Tarr Blanka Zsuzsannát 2013. április 1. napjától
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Győri Törvényszék elnöke
dr. Járfás Andrást 2013. április 2. napjától a Győri Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Kaposvári Törvényszék elnöke
dr. Kovács Ildikót, a Kaposvári Törvényszék bíráját 2013.
április 1. napjától a Kaposvári Törvényszék tanácselnökévé
k i n e v e z t e.
A Miskolci Törvényszék elnöke
Majorosné dr. Bodnár Hajnalkát 2013. február 11. napjától a
Szerencsi Járásbíróságra,
Szűcsné dr. Kenesei Gabriellát 2013. március 18. napjától a
Tiszaújvárosi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
Heilingné dr. Demeter Mariannát, az Ózdi Járásbíróság bírósági titkárát 2013. május 1. napjától az Egri Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
dr. Gombai Mártát, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját a
2013. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő
időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróság elnökévé,
dr. Laukó Olgát 2013. április 5. napjától a Székesfehérvári
Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,

2013/4. SZÁM
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
dr. Fodor Zsófiát 2013. április 1. napjától a Zalaegerszegi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz bírósági titkári
munkakörbe
k i n e v e z t e.

SZEMÉLYI HÍREK
Halálozás
Dr. Barakonyi András, a Komáromi Járásbíróság nyugalmazott bírája 2012. október 28. napján, életének 66. évében
elhunyt.
Szolgálati viszony megszűnések
Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Hegyközi Bélának, a Miskolci Járásbíróság bírósági fogalmazójának 2013. április 15. napjával,
dr. Makkai Márta Máriának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának 2013. április 30. napjával,
lemondására tekintettel
dr. Dolánszki Anikónak, a Fővárosi Törvényszék bírósági
fogalmazójának 2013. május 18. napjával,
dr. Gesztelyi Csillának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárának 2013. június 11. napjával,
felmentésre tekintettel
dr. Laudon Beáta Mariannének és
dr. Székely Katalinnak, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárának 2013. június 30. napjával,
határozott idejű kinevezése lejártával
dr. Zelei Andrásnak, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárának 2013. március 31. napjával,
dr. Biczó Józsefnek, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárának 2013. április 7. napjával,
dr. Balázs Krisztinának, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárának 2013. április 14. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Bajzát Zsuzsannának, az Egri Járásbíróság tisztviselőjének a
BA 174873 sorszámú,
Balog Zoltánnénak, a Budakörnyéki Járásbíróság tisztviselőjének a BA 176398 sorszámú és
Borbély Balázsnak, a Fővárosi Ítélőtábla tisztviselőjének a
BA 168800 sorszámú igazságügyi alkalmazotti igazolványa
elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

A Veszprémi Törvényszék elnöke
dr. Szűts Katalint 2013. március 27. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
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PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettesi állására.
Az állásra az a határozatlan időre 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 jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását és a törvényszéken, valamint a járásbíróságokon a büntető és civilisztika ügyszakban kimutatható
ügyhátralék mérséklését szolgáló elképzeléseire és azok
megvalósításának ütemezésére,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú
terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében - az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya
útján - az alábbi dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja.
A pályázatot a Székesfehérvári Törvényszék elnökéhez
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kell 3 példányban benyújtani.
2. a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi állására.
Az állásra az a határozatlan időre 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.

2013/4. SZÁM
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását, a járásbíróságokon a civilisztika és a büntető ügyszakban, a törvényszéken a büntető elsőfokú ítélkezési
szinten folyamatban maradt ügyek számának növekedését
megakadályozó elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében - az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya
útján - az alábbi dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja.
A pályázatot a Tatabányai Törvényszék elnökéhez (2800
Tatabánya, Komáromi u. 3.) kell 3 példányban benyújtani.
3. a Pécsi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői állására.
Az állásra az a határozatlan időre 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 polgári, gazdasági, közigazgatási
ügyszakban eltöltött törvényszéki tanácselnöki, bírói gyakorlat előnyt jelent.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki
- a kollégium időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának)
biztosítását és az ügyhátralék kialakulásának megelőzését
szolgáló elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés
megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja.
A pályázatot a Pécsi Törvényszék elnökéhez (7623 Pécs,
Rákóczi út 34.) kell 3 példányban benyújtani.
4. a Kúria Polgári Kollégiumában 2 bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kötelmi jogi ügyek
elbírálásában szerzett legalább 10 éves bírói gyakorlat.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja, 16.00 óra.
5. a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában
1 bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a munkaügyi (különösen a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával összefüggő) perekben szerzett legalább 10
éves bírói gyakorlat, továbbá a másodfokú bíráskodásban
szerzett tapasztalat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja, 16.00 óra.
6. a Kúrián 1 polgári ügyszakos (elnöki bírói) állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 10 éves polgári ügyszakban szerzett gyakorlattal és legalább 5 éves szakmai igazgatási gyakorlattal rendelkeznek. Előnyt jelent a törvényszéken szerzett szakmai igazgatási gyakorlat.
A jelentkező a pályázatához csatoljon szakmai önéletrajzot, amelyben részletesen térjen ki az általa korábban végzett
igazgatási feladatokra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja, 16.00 óra.
Az 4-6. szám alatti pályázatokat a Kúria Személyzeti Munkaügyi és Oktatási Osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.)
3 példányban kell benyújtani.
7. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P.III. Csoport)
1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 20. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
A Debreceni Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Debreceni Járásbíróságon 1 szabálysértési csoportvezető bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves büntető ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlattal rendelkeznek.
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A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz csatolása szükséges. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a csoport működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A vezetőnek feladatkörét képezi elsősorban a bírósági titkárok szakmai felügyelete a szabálysértési ügyek vonatkozásában.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 24. napja 13.30 óra.
A pályázatot a Debreceni Járásbíróság elnökéhez (4024
Debrecen, Iparkamara u. 1.) kell benyújtani.
A Gyulai Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Békéscsabai Járásbíróság elnökhelyettesi állásának
betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 év bírói gyakorlata van. Előnyt jelent a
polgári ügyszakban eltöltött idő.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet,
amely a pályázónak a Békéscsabai Járásbíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan, illetve késedelmesen
benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja 14.00 óra.
A pályázatokat a Békéscsabai Járásbíróság elnökéhez (5600
Békéscsaba, Árpád sor 4.) kell benyújtani.
A Szegedi Törvényszék megbízott elnöke pályázatot
hirdet
a Szegedi Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos csoportvezető bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 év, büntető ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és pályamű csatolása szükséges.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet,
amely a pályázónak a csoport működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának ütemezéséről szól. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá 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 (Bszi.) 130. § (3) bekezdés).
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében a Szegedi Járásbíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos
adatokat és információkat a Szegedi Törvényszék, valamint a
Szegedi Járásbíróság elnöki irodájában ismerheti meg.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 24. napja.
A pályázatot a Szegedi Járásbíróság elnökéhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
A pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény tartalmazza.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója
elutasítja.
A Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Járásbíróság elnöki állásának betöltésére.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró
tölthet be.
Az állásra azok a bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves
tényleges bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.
A benyújtott pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium,
illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz, hogy
a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje (Bszi. 130. § (3)
bekezdés).
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám stb.)
A bírósági vezetők illetményére a Bjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. június 30. napja,
A tisztség betöltésének időpontja:
2013. szeptember 15. napja.
A pályázatot a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyetteséhez
(7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
Ha a pályázó pályázata elkésett vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (Bszi.) 127. §-ának (1) bekezdése értelmében
bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A Bszi. 127. §-ának (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és
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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. §-ának (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően
nem rendelkezik. E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott
tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól. A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának
iratait beszerezze és kezelje.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
Általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 4. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz szükséges speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati
feltételt a Bjt. 10. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A Bjt. 4. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat
elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában
hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket,
ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a
bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének
eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt vagy
igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel rendelkezik.
A Bjt. 5. §-ának (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. §-ának (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 közjegyző által hitelesített jogi diplomamásolatot, jogi
szakvizsga bizonyítvány másolatát,
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- 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. §-ának (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. §-ának (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.
Gazdasági Hivatalban osztályvezetői állás betöltésére
kiírt pályázat
A Győri Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet
a Győri Ítélőtábla Gazdasági Hivatala osztályvezetői
állásának betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak:
- akik megfelelnek az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 11. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
- az Iasz. 11/A. §-a alapján hatósági erkölcsi bizonyítványnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmények velük szemben
nem állnak fenn (a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Győri Ítélőtáblát
kell megjelölni, mely az Iasz. 37/B. § (3) és (4) bekezdésében
megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok
kezelésére);
- felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, szakképzettséggel
és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkeznek;
- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnek a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznek a tevékenység ellátására
jogosító engedéllyel;
- az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szereztek.
A korábbi, költségvetési szervnél szerzett gazdasági vezetői gyakorlat előnyt jelent.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát
és a képesítést igazoló okiratokat.
Nyilatkozniuk kell továbbá arra vonatkozóan, hogy kinevezésük esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján
vagyonnyilatkozatot tesznek.
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Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 30. napja.
Az állás betöltésének várható időpontja:
2013. július 1. napja.
A pályázatot a Győri Ítélőtábla elnökéhez (9021 Győr,
Domb u. 1.) kell benyújtani.
Belső ellenőri állás betöltésére kiírt pályázat
A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Balassagyarmati 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 (Iasz.) 11/A. §ára figyelemmel – igazolnia kell a kinevezéshez szükséges
adatokat és tényeket, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítványnyal 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 Balassagyarmati 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:
2013. május 21. napja 15.00 óra.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Balassagyarmati Törvényszék elnökéhez
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) kell benyújtani.
Végrehajtási ügyintézői állás betöltésére kiírt pályázat
A Pécsi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Mohácsi Járásbíróságon 1 bírósági végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 263. § (2) bekezdése
értelmében, a Vht. 233. § (1) bekezdésének a) és c)-e) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott
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feltételeknek megfelelnek, végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.)
11/A. §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal
kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht.
233. §-ának (2) bekezdésében meghatározott körülmény
nem áll fenn. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a
„Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on
az adattovábbítás címzettjeként a Pécsi Törvényszéket kell
megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése
alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató szerint elkészített
pályamunkát és
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági
erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény az Iasz. szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. május 15. napja.
Az álláshely betöltésének várható időpontja:
2013. július 1. napja
A pályázatot a Pécsi Törvényszék elnökéhez (7623 Pécs,
Rákóczi u. 34.) kell benyújtani.
A Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese pályázatot
hirdet
a Szekszárdi Törvényszék területén (Szekszárdi Járásbíróság) egy végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.
A tisztség betöltésére azok pályázhatnak, akik a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 263. § (2)
bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdésének a) és
c)-d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, végrehajtási ügyintézői
szakvizsgával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz
pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.)
11/A. §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal
kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht.
233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll
fenn.
A pályázathoz mellékelni kell a Vht. szerinti kinevezési
feltételek fennállását igazoló okiratok másolatát, részletes
szakmai önéletrajzot, a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató
szerint elkészített pályamunkát és igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.

2013/4. SZÁM
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. június 15. napja.
A pályázatokat egy példányban a Szekszárdi Törvényszék
elnökhelyetteséhez (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.) kell
benyújtani.

PROGRAMOK
2013. május 6.
A bíróvizsgálatok gyakorlati tapasztalatai – bírósági vezetők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 7-8.
Pszichológiai tréning a tárgyalótermi kirívó és váratlan magatartások, valamint a tárgyalás feszült, támadó légkörének
és a nyilvánosság kezelésének pszichológiai technikáiról –
bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 8-10.
Polgári kollégiumvezetők tanácskozása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 9-10.
Belső ellenőrök képzése
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 13-15.
Fiatalkorúak büntetőügyeit tárgyaló
(ÁROP – kötelező)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 14.
Az Országos Bírói Tanács ülése
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal

bírák

képzése

2013. május 16-17.
Banki ügyletekkel és devizahitelekkel kapcsolatos jogviták
tapasztalatai – bírák, közjegyzők és ügyvédek részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 21-22.
Közlekedési bűncselekmények (ÁROP, kötelező) – büntető bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 23-24.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (ÁROP, kötelező) – büntető bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 27-29.
Gazdasági bűncselekmények (ÁROP, kötelező) – büntető
bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. május 29-30.
Empátia, szimpátia a tárgyalóteremben – bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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2013. május 30.
Társasági tagok és a vezető tisztségviselők felelősségével
kapcsolatos perek – polgári bírák, ügyvédek részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK

Magyarország Alaptörvénye
(egységes szerkezetben, 2013. április 1.)
2013. évi XV. törvény
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény,
valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
2013. évi XX. törvény
Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső
korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

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

ÚJ JOGSZABÁLY,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása
(2013. március 25.)

3/2013. (III. 25.) KIM rendelet
Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben című
25/2006. (V. 18.) IM rendelet és az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról

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

24

