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UTASÍTÁSOK /3
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2013. (VI. 12.)
OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatal elnökének az
OBH Magyar Bíróképző Akadémia ételadag norma mértékéről szóló 2/2012. OBHE utasítása hatályon kívül helyezéséről szóló szabályzatáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 5/2013. (VI. 25.)
OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.)
OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználási rendjéről szóló szabályzatról

HATÁROZATOK /6
202/2013. (V. 21.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszéken 2013. évben végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített jelentésről, az ellenőrzés lezárásáról
226/2013. (VI. 4.) OBHE számú határozat a bíróságok
2013. év második félévi képzéseiről
235/2013. ( VI. 19.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszék Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról
241/2013. (VI. 24.) OBHE számú határozat a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok ügyrendjének
ideiglenes jóváhagyásáról
250/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat a Kecskeméti
Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről
262/2013. (VI. 28.) OBHE számú határozat a Tatabányai
Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről
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DÖNTÉSEI /9
HATÁROZATOK /9
38/2013. (VI.11.) OBT határozat
39/2013. (VI.11.) OBT határozat
40/2013. (VI.11.) OBT határozat
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI /10
203/2013. (V. 21.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
204/2013. (V. 21.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2013. május hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
206/2013. (V. 22.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
207/2013. (V. 22.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
208/2013. (V. 22.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő beosztásáról
209/2013. (V. 22.) OBHE számú határozat a közigazgatási
és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
210/2013. (V. 22.) OBHE számú határozat bírónak az
Ózdi Járásbíróságról a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
211/2013. (V. 23.) OBHE számú határozat a Veszprémi
Törvényszék egy kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének egy
törvényszéki bírói álláshellyé alakításának engedélyezéséről
212/2013. (V.23.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
213/2013. (V. 23.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
214/2013. (V. 24.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
215/2013. (V. 28.) OBHE számú határozat a Zalaegerszegi
Törvényszék egy kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének egy
törvényszéki bírói álláshellyé alakításának engedélyezéséről
216/2013. (V. 28.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző titkár kijelöléséről
217/2013. (V. 28.) OBHE számú határozat a Debreceni
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
218/2013. (V. 28.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző titkár kijelöléséről
219/2013. (V. 28.) OBHE számú határozat a Déldunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
220/2013. (V. 30.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
221/2013. (V. 30.) OBHE számú határozat bírónak a
Gyulai Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségébe történő visszahelyezéséről
222/2013. (VI. 3.) OBHE számú határozat az Északdunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
223/2013. (VI. 4.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró kinevezéséről
224/2013. (VI. 4.) OBHE számú határozat a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkárok kijelöléséről
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225/2013. (VI. 4.) OBHE számú határozat a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkárok kijelöléséről
227/2013. (VI. 10.) OBHE számú határozat bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák áthelyezéséről
228 /2013. (VI. 10.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
229/2013. (VI. 10.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
230/2013. (VI. 18.) OBHE számú határozat az Egri Törvényszék egy járásbírósági bírói álláshelyének egy törvényszéki bírói álláshellyé alakításáról
231/2013. (VI. 18.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző titkárok kijelöléséről
232/2013. (VI. 18.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2013. július hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
233/2013. (VI. 18.) OBHE számú határozat az Alföldi
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének kinevezéséről
234/2013. (VI. 18.) OBHE számú határozat a Tatabányai
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
236/2013. (VI. 19.) OBHE számú határozat az Országos
Bírósági Hivatalban rendszeresített egy bírósági titkári álláshely megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszéken egy
bírósági titkári álláshely rendszeresítéséről
237/2013. (VI. 19.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
238/2013. (VI. 19.) OBHE számú határozat az Északmagyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének kinevezéséről
239/2013. (VI. 19.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
240/2013. (VI. 21.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző titkár kijelöléséről
242/2013. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
243/2013. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
244/2013. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
245/2013. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
246/2013. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
247/2013. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
248/2013. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírónak a
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Kúriára
történő kirendelésének meghosszabbításáról
249/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
251/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszék elnökhelyettesi állásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
252/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
253/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
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254/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat a Szekszárdi
Törvényszék elnökének kinevezéséről
255/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
256/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
257/2013. (VI. 26.) OBHE számú határozat a Kaposvári
Törvényszék egy törvényszéki bírói álláshelye zárolásának
megszüntetéséről és a Kúriára történő átcsoportosításáról
258/2013. (VI. 27.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
259/2013. (VI. 27.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
260/2013. (VI. 27.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
261/2013. (VI. 27.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
263/2013. (VII. 1.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
264/2013. (VII. 1.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
265/2013. (VII. 2.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK
EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI /19

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI /20
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Debreceni Törvényszék elnökének személyi határozatai
Az Egri Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Fővárosi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Győri Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének személyi határozata
A Miskolci Törvényszék elnökének személyi határozata
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének személyi határozata
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének személyi
határozatai
A Szolnoki Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének személyi határozata

SZEMÉLYI HÍREK /21
Szolgálati viszony megszűnések
Igazolványok érvénytelenítése

PÁLYÁZATOK /21
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Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati felhívásai
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
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PROGRAMOK /29

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK /29

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK /29

Bírósági titkári állásra kiírt pályázatok
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
Végrehajtói állásra kiírt pályázat
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
Végrehajtó-jelölti állásra kiírt pályázat
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
Végrehajtási ügyintézői állásra kiírt pályázat
A Győri Törvényszék elnökének pályázati felhívása
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

UTASÍTÁSOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
4/2013. (VI. 12.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal elnökének az OBH
Magyar Bíróképző Akadémia ételadag norma
mértékéről szóló 2/2012. OBHE utasítása hatályon
kívül helyezéséről szóló szabályzatáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
utasítást adja ki:
1. §
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének az OBH Magyar
Bíróképző Akadémia ételadag norma mértékéről szóló
2/2012. OBHE utasítását hatályon kívül helyezi.
2. §
Ez az utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Megjelent a Hivatalos Értesítő 28. számában 2013. június 12. napján.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról
Terjedelmére tekintettel a Bírósági Közlöny 2013/6. szám mellékletéként kerül megjelentetésre.
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása
a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási
rendjéről szóló szabályzatról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. §
(1) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdésének
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bíróságok fejezet 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási
rendjéről – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következő utasítást adom ki.

2013/6. SZÁM
A szabályzat személyi hatálya
1. §
A szabályzat személyi hatálya a Kúriára, az ítélőtáblákra, a
törvényszékekre (a továbbiakban: intézmény), valamint az
Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH) terjed ki.
A szabályzat tárgyi hatálya
2. §
A szabályzat tárgyi hatálya
a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 1. melléklete VI. Bíróságok fejezet 3. címébe sorolt
aa) Pest megyei bíróság épület rekonstrukció
ab) Igazságszolgáltatás beruházásai
ac) Új kerületi bíróság kialakítása
fejezeti kezelésű, az 5-7. §-ban rögzített előirányzatokra,
b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, a 8. §-ban rögzített
költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti
előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára, és
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont
szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű, a 9. §-ban rögzített előirányzatokra (az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok)
terjed ki.
Az előirányzatok felhasználásának
általános szabályai
3. §
(1) A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása a költségvetési törvényben meghatározott célokra
történik.
(2) Az előirányzat-módosítási jogkört az OBH elnöke gyakorolja (költségvetési törvény 25. § (11) bekezdése).
(3) Az előirányzatok tekintetében
a) kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, illetve az
általa írásban kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy,
b) érvényesítésre az intézmény vezetője által írásban kijelölt, a szerv alkalmazásában álló pénzügyi-számviteli szakképesítésű személy,
c) utalványozásra az intézmény vezetője által írásban kijelölt, a szerv alkalmazásában álló személy,
d) pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető, illetve a fejezeti kezelésű előirányzat gazdálkodási feladatait ellátó külön
szervezeti egység vezetője, vagy az általuk írásban kijelölt, a
szerv alkalmazásában álló, pénzügyi-számviteli szakképesítésű személy,
e) szakmai teljesítés igazolásra az intézmény vezetője által
írásban kijelölt személy jogosult.
(4) A (3) bekezdésben felsorolt jogkörökre kijelölt szemé-
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lyek körét és aláírás mintáját a 2013. évi fejezeti kezelésű
előirányzatok számviteli politikájának részét képező Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Pénzkezelési Szabályzat)
tartalmazza.
(5) Az előirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és működtetésükkel járó költségeket.
4. §
(1) Az előirányzatokról történő beszámolási kötelezettség
teljesítéséért az OBH Gazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Gazdálkodási Főosztály) felelős.
(2) Az előirányzatok teljesítéséről készített összefoglaló
jelentést az intézmények a költségvetési beszámoló elkészítésekor megküldik a Gazdálkodási Főosztálynak. A számszaki felülvizsgálatot követően a Gazdálkodási Főosztály az
előirányzatok felhasználásáról az éves zárszámadás keretében számol be.
(3) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési évi kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a
költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.
(4) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
előirányzatai terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési
évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési
kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek
mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év
kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség.
(5) Az előirányzatoknak az éves beszámolóban kimutatott
maradványa a következő évben – előirányzat-módosítás
után –, változatlan rendeltetéssel, elsősorban az előző évben
keletkezett, az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összeg erejéig használható fel. Az előirányzatmaradvány felhasználására vonatkozó eljárási szabályok
megegyeznek az eredetileg megállapított előirányzat felhasználására előírtakkal.
A Pest megyei bíróság (Budapest Környéki
Törvényszék) épület rekonstrukció (2. § aa) pontja
szerinti) előirányzat (más épületben történő elhelyezése
és annak rekonstrukciója) felhasználásának
részletes szabályai
5. §
(1) A költségvetési törvényben a Pest megyei bíróság épület
rekonstrukció előirányzat a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról 2010. évi
CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése és az 1. melléklet 14.
pontja szerint a Budapest Környéki Törvényszékre, illetve
annak más épületben való elhelyezésére, rekonstrukciójára
vonatkozik.
(2) A Budapest Környéki Törvényszék (a továbbiakban:
törvényszék) más épületben történő elhelyezés beruházási
költségeinek felhasználására, a műszaki tervek alapján az
OBH elnökének engedélyével a Gazdálkodási Főosztály
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intézkedik. A beruházás megvalósításáért, az elvégzett munkálatok finanszírozásáért az OBH vezetője felelős.
(3) A más épületben történő elhelyezés során a pénzügyi
teljesítést megelőzően, a számlákhoz tartozó teljesítésigazoláson az OBH Műszaki Osztály (a továbbiakban: Műszaki
Osztály) vezetője igazolja a műszaki tartalom elvégzését.
(4) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítése az OBH-nál jelenik meg, befejezetlen beruházásként könyv szerinti értéken tárgynegyedévenként a törvényszék részére átvezetésre kerül.
(5) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az OBH Pénzkezelési
Szabályzatának megfelelően kerül sor.
Az Igazságszolgáltatás beruházásai (2. § ab) pontja
szerinti) előirányzat felhasználásának
részletes szabályai
6. §
(1) Megvalósító intézmények a Miskolci Törvényszék, a
Debreceni Törvényszék és a Szegedi Törvényszék. A beruházások megvalósításának műszaki tervei alapján az előirányzat átcsoportosításról a megvalósító intézmény javára az
OBH elnökének engedélyével a Gazdálkodási Főosztály
intézkedik.
(2) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítésekor a teljesítésarányos finanszírozás szabályait kell
alkalmazni. Az átcsoportosítással az előirányzat feletti rendelkezési jog átadásra kerül az elsődlegesen elszámolásra
kötelezett megvalósító intézmény részére. A beruházások
megvalósításáért, finanszírozásáért a beruházást megvalósító
intézmény vezetője felelős.
(3) Épület-beruházás esetén, a pénzügyi teljesítést megelőzően, a számlákat a Műszaki Osztály vezetője kézjegyével látja el.
(4) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az intézmény Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül sor.
(5) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítése a megvalósító intézmény költségvetési beszámolójában jelenik meg.
Új kerületi bíróság kialakítása (a budapesti X., XIV.,
XVI., XVII. kerületi új bíróság) (2. § ac) pontja szerinti)
előirányzat felhasználásának részletes szabályai
7. §
(1) A költségvetési törvényben az új kerületi bíróság kialakítása előirányzat a budapesti X., XIV., XVI. és XVII. kerületi új bíróságra vonatkozik.
(2) A megvalósító intézmény a Fővárosi Törvényszék. A
beruházás megvalósításának műszaki tervei alapján az előirányzat átcsoportosításról a megvalósító intézmény javára az
OBH elnökének engedélyével a Gazdálkodási Főosztály
intézkedik.
(3) A beruházás során, a pénzügyi teljesítést megelőzően, a
számlákhoz tartozó teljesítésigazoláson a Műszaki Osztály
vezetője igazolja a műszaki tartalom elvégzését. Az átcsoportosítással az előirányzat feletti rendelkezési jog átadásra kerül
az elsődlegesen elszámolásra kötelezett megvalósító intézmény részére. A beruházás megvalósításáért, finanszírozásáért
a beruházást megvalósító intézmény vezetője felelős.
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(4) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítése a megvalósító intézmény költségvetési beszámolójában jelenik meg.
(5) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az intézmény Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül sor.

felhasználási keretszámlát a felszámított számlavezetési díj
összegével, melyről utólag számlát küld az OBH részére.
(2) Az előirányzat felhasználására (az érvényesítésre, az
utalványozásra és annak ellenjegyzésére) a fejezeti kezelésű
előirányzatok Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül
sor.

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék előirányzat
felhasználásának részletes szabályai
8. §

Az előirányzatok ellenőrzése
11. §

(1) A 2. § b) pontjában nevesített előirányzat az erre vonatkozó kormányhatározatban meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.
A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való
átköltözésének előkészítése előirányzat
felhasználásának részletes szabályai
9. §
(1) Az előirányzat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozatban meghatározott célra használható fel a 2. § c) pont szerint, elszámolási,
illetve a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési
kötelezettséggel.
(2) A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése beruházási költségeinek felhasználásáról a
műszaki tervek alapján az OBH elnökének engedélyével a
Gazdálkodási Főosztály intézkedik. A beruházás megvalósításáért, az elvégzett munkálatok finanszírozásáért OBH
vezetője felelős.
(3) A beruházás során a pénzügyi teljesítést megelőzően, a
számlákhoz tartozó teljesítésigazoláson a Műszaki Osztály
vezetője igazolja a műszaki tartalom elvégzését.
(4) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítése az OBH-nál jelenik meg, befejezetlen beruházásként könyv szerinti értéken tárgynegyedévenként a Kúria
részére átvezetésre kerül.
(5) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítése a megvalósító intézmény költségvetési beszámolójában jelenik meg.
(6) Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzatmaradványok tárgyévi igénybevételének feltétele az előirányzat-módosítás. A fel nem használt, kötelezettségvállalással
nem terhelt előirányzat-maradványt önrevízió keretében az
előirányzat-maradvány elszámolás során az OBH befizeti a
fejezeti maradvány elszámolási számlára, amelyet a fejezet
tovább utal a központi költségvetés megadott számlájára.
(7) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az OBH Pénzkezelési
Szabályzatának megfelelően kerül sor.
Kincstári számlavezetési díj kiadásai
10. §
(1) A kincstári számlavezetési díj a fejezeti kezelésű előirányzatok forint számláival összefüggő szolgáltatások után a
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által felszámított díj. A MÁK terheli meg a fejezeti kezelésű célelőirányzat

Az előirányzatok felhasználását, elszámolását az OBH
Pénzügyi Ellenőrzési Önálló Főosztálya a munkatervében és
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint ellenőrzi.
Záró rendelkezések
12. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
13. §
Hatályát veszti a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználási rendjéről szóló szabályzatról szóló 5/2012.
(III. 22.) OBH utasítás.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Megjelent a Hivatalos Értesítő 31. számában 2013. június 25. napján.

HATÁROZATOK
202/2013. (V. 21.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszéken 2013. évben végrehajtott
fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített
jelentésről, az ellenőrzés lezárásáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a Gyulai Törvényszéken 2013. évben az intézmény költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodása és a pótelőirányzat felhasználása tárgyban végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített jelentést, elfogadja, ezzel az ellenőrzést „lezártan befejezettnek” nyilvánítja.
2. Az intézmény gazdálkodásának újabb, fejezeti szintű ellenőrzésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről (Bkr.) szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. r., valamint az OBH elnöke által jóváhagyott fejezeti
szintű ellenőrzési terv alapján kerül sor.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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226/2013. (VI. 4.) OBHE számú
határozat
a bíróságok 2013. év második félévi képzéseiről
I.
Bírák és igazságügyi alkalmazottak kötelező képzéséről
1. Kötelező a civilisztikai ügyekben eljáró bírák és bírósági
titkárok részvétele az Országos Bírósági Hivatal Bírósági
Képzés (Magyar Igazságügyi Akadémia) Főosztálya által
meghirdetett, illetőleg szervezett regionális, központi és helyi
képzéseken az új Polgári Törvénykönyv témájában.
2.
a)
b)
c)
d)

A képzés
távoktatásos tananyagból,
regionális helyszínekre szervezett oktatásból,
központi képzők képzéséből és
a törvényszékeken megszervezett oktatásokból áll.

3. A távoktatásos tananyag minden civilisztikai ügyszakban tárgyaló bíró és ilyen ügyekben eljáró bírósági titkár
részére kötelező, amelyet legkésőbb 2014. február 28. napjáig kell elvégezniük.
4. A regionális képzéseken minden civilisztikai ügyszakban
tárgyaló bíró, és ilyen ügyekben eljáró bírósági titkár részvétele kötelező. Az előadások helyszíne és időpontja:
- a Kúria, a Fővárosi Ítélőtábla és az ahhoz tartozó törvényszékek esetében
Budapest; 2013. október 14. és 15. (választás szerint),
- a Debreceni Ítélőtábla és az ahhoz tartozó törvényszékek esetében:
Debrecen; 2013. október 16.,
- a Szegedi Ítélőtábla és az ahhoz tartozó törvényszékek
esetében:

Szeged; 2013. október 21.,
- a Győri Ítélőtábla és az ahhoz tartozó törvényszékek
esetében:
Győr; 2013. október 24.,
- a Pécsi Ítélőtábla és az ahhoz tartozó törvényszékek esetében:
Pécs; 2013. október 28.
5. A központi képzésen a bíróságok elnökei által oktatónak kijelölt bírák részvétele kötelező. Helyszíne a Magyar
Igazságügyi Akadémia, tervezett időpontjai a következők:
- bevezető rendelkezések: 2013. november 11.
- jogképesség, cselekvőképesség: 2013. november 12.
- személyiséghez fűződő jogok 2013. november 13.
- jogi személyek: 2013. november 14-15.
- gazdasági jogok: 2013. november 25-26.
- családi jog: 2013. november 27-28.
- dologi jog: 2013. december 2-3.
- kötelmi jog általános része: 2013. december 4-5.
- szerződésen kívül okozott károk: 2013. december 6.
- kötelmi jog különös része: 2013. december 16-17.
- öröklési jog: 2013. december 18-19.
6. A helyi képzések 2013. december 16. és 2014. március
14. között kerülnek megtartásra a törvényszékek, illetőleg az
ítélőtáblák elnökei által meghatározott időpontokban. A
helyi képzéseken résztvevő bírákat a bíróság elnöke jelöli ki.
7. A képzési kötelezettség alól a bíróság elnöke indokolt
esetben felmentést adhat, amelyről az OBH elnökét értesítenie kell.

II.
A Magyar Igazságügyi Akadémia központi képzései
1. Jogszabályban és az OBHE határozatában előírt kötelező képzések:
Fiatalkorúak ügyeit tárgyaló büntető bírák képzése
(megismételt tanfolyam)

bírák

2013. szeptember 4-6.
2013. szeptember 11-13.
130-130 fő

Közlekedési büntetőügyeket tárgyaló bírák képzése
(megismételt tanfolyam)

bírák

2013. szeptember 18-19.
130 fő

bírák

2013. szeptember 23-24.
130 fő

bírák

2013. szeptember 25-27.
130 fő

bírósági titkárok

2013. október 7-11.
80 fő

Kábítószerrel kapcsolatos ügyeket tárgyaló büntető
bírák képzése
(megismételt tanfolyam)
Gazdasági bűncselekményeket tárgyaló büntető bírák
képzése
(megismételt tanfolyam)
Bírói felkészítő képzés bírósági titkárok számára – IV.
modul: tárgyalásvezetési gyakorlat polgári ügyszakban

Központi felkészítő képzés bírósági és ügyészségi fo- bírósági és ügyészségi
galmazók részére a szakvizsga „B” (büntető) részéhez
fogalmazók

2013. december 9-13.
összesen 100 fő
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2. Kijelöléshez, különleges szakterületek, beosztáshoz kapcsolódó képzések, konzultációk:
Képzés és konzultáció büntetés-végrehajtási ügyekben
eljáró bírák és bírósági titkárok részére

bírák
bírósági titkárok

Választási eljárással kapcsolatos ügyekben eljáró bírák
képzése

bírák

2013. szeptember 9.
80 fő
2013. szeptember 30. - október 3.
80 fő

3. Szabadon választható tematikus képzések:
Atipikus szerződések a kereskedelmi jogban (megismételt
képzés)

bírák
ügyvédek

2013. szeptember 10.
100 fő (+ 20 fő)

Kártérítési perek tapasztalatai

bírák

2013. október 3-4.
120 fő

Kriminalisztika IV. modul
(képzés folytatása)

bírák

2013. október 28-30.
80 fő

bírák
bírósági titkárok

2013. október 16-18.
120 fő

Képzés az új Büntető Törvénykönyvről
(megismételt képzés)
Pszichológiai tréning a tárgyalótermi kirívó és váratlan
magatartások, valamint a tárgyalás feszült, támadó
légkörének és a nyilvánosság kezelésének pszichológiai
technikáiról

bírák

Empátia, szimpátia a tárgyalóteremben

bírák

Bírói stilisztika

bírák

Tárgyalótermi retorika

bírák

2013. szeptember 10-11.
2013. október 2-3.
2013. október 30-31.
2013. december 11-12.
15-15 fő
2013. szeptember 24-25.
2013. október 14-15.
2013. november 11-12.
2013. december 4-5.
15-15 fő
2013. november 19-20.
20 fő
2013. október 21-22.
20 fő

bírósági vezetők
bírák
Tréning bírósági elnökök részére ügyviteli, belső ellen- törvényszéki, ítélőtáblai
őrzési, szerződéskötési, gazdálkodási és munkajogi elnökök és elnökhelyettesek
ismeretekről
Bírósági közvetítés a jogszabályok tükrében – büntető rendelkezési állományú
ügyszak
bírák

2013. szeptember 17-18.
15 fő

Bírósági közvetítés a jogszabályok tükrében – polgári rendelkezési állományú
ügyszak
bírák

2013. október 16.
35 fő

Pszichológiai tréning bírósági vezetőknek

4. A képzésekre 2013. június 25. napjáig lehet jelentkezni a
Magyar Igazságügyi Akadémia honlapján keresztül
(www.mba.birosag.hu), a jelentkezések intézményi jóváhagyására 2013. július 10. napjáig van lehetőség.
III.
A fogalmazói versenyvizsga
1. A bírósági fogalmazói álláshelyekre a pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 30.

2013. november 25-27.
20 fő
2013. november 13.
35 fő

2. A 2013. év második félévi fogalmazói versenyvizsga
írásbeli fordulójának időpontja október 24-25. A szóbeli
fordulók november 13-15. között kerülnek megtartásra
előzetesen meghatározott időpontokban.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
eln ö ke
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235/2013. ( VI. 19.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és működési
szabályzata módosításának jóváhagyásáról

250/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről

A Fővárosi Törvényszék Szervezeti és működési szabályzatának 2010. szeptember 15. és 2013. június 30. közötti
módosításait a 235/2013. (VI. 19.) OBH elnöki határozattal
jóváhagyom.

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

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
241/2013. (VI. 24.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok
ügyrendjének ideiglenes jóváhagyásáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok ügyrendjéről szóló
2/2013. (II. 15.) OBH elnöki ajánlás I. fejezetének 4.) pontjában írt jogkörömnél fogva
- az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium,
- az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium,
- a Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium,
- az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium,
- a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium által elfogadott ügyrendet ideiglenesen, 2013.
december 31. napjáig jóváhagyom.
2. A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium által elfogadott ügyrendet, a Fővárosi
Törvényszék elnökének egyetértésével hagyom jóvá ideiglenesen, 2013. december 31. napjáig.
3. Felhívom a regionális kollégiumok megbízott és kinevezett kollégiumvezetőit, hogy az általuk vezetett regionális
kollégium ügyrendjét – a 2013. június 20. napján megtartott
regionális kollégiumvezetői értekezleten elfogadott megállapításokra figyelemmel – vizsgálják felül, – amennyiben indokolt – annak módosítását, kiegészítését készítsék elő, s 2013.
november 20. napjáig a vezetésük alatt álló kollégiummal
véleményeztessék.
4. A kollégium által véleményezett ügyrendet 2013. november 25. napjáig, jóváhagyás érdekében terjesszék fel az
Országos Bírósági Hivatal elnökéhez.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. A kijelölés alapján betöltött kollégiumvezető-helyettesi
álláshely 2019. szeptember 30. napja előtti megüresedése
esetén az új pályázat kiírására csak a kijelölés iránti új kérelem előterjesztése és ismételt kijelölés esetén van lehetőség.
3. A kollégiumvezető-helyettesi pótlék összege a törvényszék személyi juttatás és járulékai előirányzatában biztosított.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
262/2013. (VI. 28.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként nem jelölöm ki a
Tatabányai Törvényszéket olyan bírósággá, ahol a PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
38/2013. (VI. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Trappné dr. Kiszely Ritát, dr.
Hámori Attilát, dr. Sallai Tamást, dr. Arany Jánost,
Móroczné dr. Simon Angélát, Magyarádyné dr. Vándor
Zsuzsannát megválasztja a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési
Bizottság tagjává.
Az Országos Bírói Tanács soros elnöke a vagyonellenőrzési
eljárás lefolytatására Trappné dr. Kiszely Ritát, Magyarádyné
dr. Vándor Zsuzsannát és dr. Sallai Tamást kijelöli azzal, hogy
a bizottság vezetője Trappné dr. Kiszely Rita.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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39/2013. (VI. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács egyetért az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének a felmentéssel érintett nyugdíjas bírák
által indított perekben való képviselet ellátásáról szóló tájékoztatóval.
Az Országos Bírói Tanács a feladat időszakos jellegére figyelemmel a képviseletet költség hatékonynak, szakmai és
etikai szempontból indokoltnak tartja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
40/2013. (VI.11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
Elnökének a bírósági szervezet gépjárműparkjáról szóló
állapotfelmérését, valamint a 2012. évi gépjármű beszerzésekre vonatkozó tájékoztatóját tudomásul veszi.
Az Országos Bírói Tanács a Bszi. 103. § (2) bekezdés b)
pontja alapján a gépjármű beszerzéseket indokoltnak és
költség hatékonynak tekinti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
Mátékovitsné dr. Kiss Évát, a Monori Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Stettler Noémi Ajnát, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szabados Jánost, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát és
dr. Vavroh Géza Alajost, a Dabasi Járásbíróság bírósági titkárát a 2013. június 15. napjától 2016. június 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

203/2013. (V. 21.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Ítélőtáblán
megüresedett három polgári ügyszakos bírói álláshely (67.,
78., és 39. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
204/2013. (V. 21.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2013. május hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről és a címviselésre való
jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Kecskeméti Törvényszéken
Baloghné dr. Kovács Judit bírónak 2012. október 18. napjától,
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Kenesei Judit kollégiumvezető-helyettesnek,
a Gyulai Törvényszéken
Hajdúné dr. Iszály Anna tanácselnöknek 2013. május 1.
napjától,
a Budapest Környéki Törvényszéken
dr. Vég László bírónak 2013. május 17. napjától címzetes
táblabíró címet,
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
Tokajiné dr. Tréki Editnek, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírájának 2012. szeptember 1. napjától,
a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területén
dr. Meiszter Irénnek, a Nagykanizsai Járásbíróság bírájának
2013. február 1. napjától,
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
Mandelné dr. Katona Juditnak, a Nagykőrösi Járásbíróság
bírájának,
a Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területén
Trnkáné dr. Tatár Teréznek, a Balassagyarmati Járásbíróság bírájának,
az Egri Törvényszék illetékességi területén
Bodnárné dr. Wajand Zsuzsannának, a Hevesi Járásbíróság
bírájának,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Apáti Zoltánnak, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának
2013. május 1. napjától címzetes törvényszéki bíró címet
adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom,
hogy
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Czuprák Edit, a Mátészalkai Járásbíróság elnöke,
a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén
dr. Tolnai Eszter, a Szolnoki 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
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206/2013. (V. 22.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Ítélőtábla
Polgári Kollégiumának gazdasági szakágában egy bírói álláshely (55. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
207/2013. (V. 22.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási-munkaügyi
bírói álláshely (22. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
208/2013. (V. 22.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján
dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olgát 2012. július 1. napjától
határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
209/2013. (V. 22.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
Dr. Kollár Zoltánt, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját
2013. június 1. napjától – hozzájárulásával – a közigazgatási
és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/6. SZÁM
210/2013. (V. 22.) OBHE számú
határozat
bírónak az Ózdi Járásbíróságról 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 dr. Hercsik
Zitát, az Ózdi Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki
bírót hozzájárulásával, – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a 2013. június
1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Fővárosi Ítélőtáblára ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
211/2013. (V. 23.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszék egy kollégiumvezető-helyettesi
álláshelyének egy törvényszéki bírói álláshellyé
alakításának engedélyezéséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként – a törvényszék
elnökének kérelmére – nem jelölöm ki a Veszprémi Törvényszéket olyan bírósággá, ahol a Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.
2. Engedélyezem, hogy a Veszprémi Törvényszék elnöke
a Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumának egy kollégiumvezető-helyettesi
álláshelyét 2013. június 1-jei hatállyal egy törvényszéki bírói
álláshellyé alakítsa át.
3. A 2. pontban írt döntésemmel a Veszprémi Törvényszék törvényszéki bírói létszáma 2013. június 1. napjával 18
főre emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
212/2013. (V. 23.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Dunakeszi Járásbíróság egy polgári ügyszakos bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/2. szám, 8. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva Mátékovitsné dr. Kiss Évát bírói
kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Dunakeszi Járásbíróságra osztom be.
Mátékovitsné dr. Kiss Éva bírói kinevezésére a 2013. június 15. napjától 2016. június 14. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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213/2013. (V. 23.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről

216/2013. (V. 28.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkár
kijelöléséről

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói állására (Bírósági
Közlöny 2013/2. szám, 14. pont) benyújtott pályázatokat
elbírálva dr. Lele Ágnes Zsófiát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Lele Ágnes Zsófia bírói kinevezésére a 2013. július 1.
napjától 2016. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.

Dr. Horváth Vera Juditot, a Szombathelyi Törvényszék
bírósági titkárát 2013. június 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
214/2013. (V. 24.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Réczey Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráját a Budapest Környéki Törvényszék elnökének indítványára – a
Budapest Környéki Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma polgári ügyszakos csoportvezető
(elnöki) bírájává történő kinevezésére tekintettel – a Bjt.
34. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. június 1. napjától a
Budapest Környéki Törvényszékre áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
215/2013. (V. 28.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék
egy kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének
egy törvényszéki bírói álláshellyé alakításának
engedélyezéséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként - a törvényszék elnökének kérelmére - nem jelölöm ki a Zalaegerszegi
Törvényszéket olyan bírósággá, ahol a Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban kollégiumvezetőhelyettes működik.
2. Engedélyezem, hogy a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának egy kollégiumvezetőhelyettesi álláshelyét 2013. június 15-ei hatállyal egy törvényszéki bírói álláshellyé alakítsa át.
3. A 2. pontban írt döntésemmel a Zalaegerszegi Törvényszék törvényszéki bírói létszáma 2013.június 15. napjával 12
főre emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
217/2013. (V. 28.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Nagy Antalt,
a 2013. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Debreceni Törvényszék Büntető
Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
218/2013. (V. 28.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkár
kijelöléséről
Dr. Benda Beátát, a Veszprémi Járásbíróság bírósági titkárát 2013. június 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
219/2013. (V. 28.) OBHE számú
határozat
a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Varga Ritát a
2013. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Dél-dunántúli Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
220/2013. (V. 30.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Kazincbarcikai Járásbíróság egy büntető ügyszakos bírói
állására (Bírósági Közlöny 2013/2. szám, 13. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Holló Szabolcs Szilárdot bírói
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kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Kazincbarcikai Járásbíróságra osztom be.
Dr. Holló Szabolcs Szilárd bírói kinevezésére a 2013. július 1.
napjától 2016. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
221/2013. (V. 30.) OBHE számú
határozat
bírónak a Gyulai Törvényszék Büntető Kollégiumának
kollégiumvezetői tisztségébe történő visszahelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 128. §-ának (2) bekezdésében írt jogkörömnél
fogva, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 232/J. § (3) bekezdése alapján Kapossyné
dr. Czene Magdolnát, a Gyulai Törvényszék bíráját, címzetes
táblabírót – kérelmére – a 99/2008. (V. 6.) OIT határozatnak
megfelelőn – figyelemmel arra, hogy a Gyulai Törvényszék
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői állása nincs betöltve
– a 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő
időtartamra a Gyulai Törvényszék Büntető Kollégiumának
kollégiumvezetői tisztségébe visszahelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
222/2013. (VI. 3.) OBHE számú
határozat
az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Szőke
Zoltánt, a 2013. június 15. napjától 2019. június 14. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
223/2013. (VI. 4.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Kiskunhalasi Járásbíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására (Bírósági Közlöny 2013/3. szám, 2. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Bikki Felíciát bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a
Kiskunhalasi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Bikki Felícia bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1.
napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/6. SZÁM
224/2013. (VI. 4.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkárok
kijelöléséről
Dr. Makszin Viktóriát, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát és dr. Klémán Annát, a Debreceni Törvényszék
bírósági titkárát – hozzájárulásával – 2013. június 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
225/2013. (VI. 4.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkárok
kijelöléséről
Dr. Fedor Anettet, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági
titkárát és dr. Grajczárik Tündét, a Nyíregyházi Járásbíróság
bírósági titkárát – hozzájárulásával – 2013. június 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
227/2013. (VI. 10.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák áthelyezéséről
A Debreceni Ítélőtábla két civilisztikai (gazdasági) ügyszakos
bírói állására (Bírósági Közlöny 2013/3. szám, 1. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. augusztus 1. napjától dr. Dzsula Mariannát a Debreceni Törvényszékről a Debreceni Ítélőtáblára, dr. Görög Attilát
a Nyíregyházi Törvényszékről a Debreceni Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
228 /2013. (VI. 10.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. File Zsuzsannát, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját a
Budapest Környéki Törvényszék elnökének indítványára – a
Szentendrei Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére
tekintettel – a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2013.
június 20. napjától a Szentendrei Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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229/2013. (VI. 10.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Szira
Éva Edit, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró,
címzetes táblabíró hivatali beosztását 2013. június 11. napjától 2013. szeptember 10. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
230/2013. (VI. 18.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék egy járásbírósági bírói
álláshelyének egy törvényszéki bírói álláshellyé
alakításáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként engedélyezem,
hogy az Egri Törvényszék elnöke 2013. június 20-i hatállyal
egy üres járásbírósági bírói álláshelyet (51. számú) egy törvényszéki bírói álláshellyé alakítson át.

2013/6. SZÁM
232/2013. (VI. 18.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. Törvény alapján 2013. július hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Győri Törvényszéken
dr. Köszler Ferenc tanácselnöknek 2013. január 1. napjától
címzetes táblabíró címet,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
Bartosné dr. Gráczer Mártának, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírájának,
a Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területén
dr. Kaszás Józsefnek, a Salgótarjáni Járásbíróság bírájának,
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Péter Edit Erzsébetnek, a Kecskeméti Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökének
a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén
dr. Riba Gézának, a Dombóvári Járásbíróság elnökének
2013. június 1. napjától címzetes törvényszéki bíró címet
adományozok.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemmel az Egri Törvényszék
engedélyezett járásbírósági bírói létszáma 2013. június 20.
napjával 35 főre csökken, az engedélyezett törvényszéki
bírói létszáma 12 főre emelkedik.

233/2013. (VI. 18.) OBHE számú
határozat
az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetőjének kinevezéséről

3. Az Egri Törvényszéken az álláshely átalakítás fedezetét
a személyi juttatás megtakarítása terhére kell biztosítani.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Cséffán
Józsefet, a 2013. június 20. napjától 2019. június 19. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem az Alföldi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjévé.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
231/2013. (VI. 18.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkárok
kijelöléséről
Dr. Bazsó Bernadettet, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági titkárát és dr. Kollárné dr. Varga Beátát, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági titkárát 2013. július 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
234/2013. (VI. 18.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Budai Vincét,
a 2013. június 20. napjától 2019. június 19. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Tatabányai Törvényszék Büntető
Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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236/2013. (VI.19.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalban rendszeresített egy
bírósági titkári álláshely megszüntetéséről és
a Fővárosi Törvényszéken egy bírósági titkári álláshely
rendszeresítéséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként 2013. június
24-i hatállyal az Országos Bírósági Hivatalban egy I/1. fizetési osztály/fokozatú bírósági titkári álláshelyet megszüntetek és a Fővárosi Törvényszéken egy I/1. fizetési osztály/fokozatú bírósági titkári álláshelyet rendszeresítek.
2. Az álláshelyhez tartozó személyi juttatás és szociális
hozzájárulási adó Fővárosi Törvényszékhez történő átcsoportosítása iránt az álláshely rendszeresítésével egyidejűleg
intézkedem.
3. Az 1. pontban írt döntésemmel az Országos Bírósági
Hivatalban rendszeresített bírósági titkári álláshelyek száma
26-ra csökken, a Fővárosi Törvényszéken – az ideiglenesen
rendszeresített 4 bírósági titkári álláshellyel együtt – az engedélyezett bírósági titkárok száma 206-ra emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
237/2013. (VI. 19.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, valamint a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján az Egri Törvényszék egy
másodfokú büntető ügyszakos bírói álláshelyének (51. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
238/2013. (VI. 19.) OBHE számú
határozat
az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Demjén
Pétert a 2013. június 20. napjától 2019. június 19. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem az Észak-magyarországi
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/6. SZÁM
239/2013. (VI. 21.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező
bíró kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2)
bekezdése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján
– hozzájárulásával – dr. Köszler Ferencet, a Győri Törvényszék tanácselnökét 2013. július 1. napjától a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
240/2013. (VI. 21.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző titkár
kijelöléséről
Dr. Kocsis Zsuzsanna Andreát, dr. Kun Pétert, dr. Lódi
Petra Szilviát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát
– hozzájárulásával – 2013. július 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
242/2013. (VI. 25.) 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 Szombathelyi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Körmendi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói álláshely (39. számú) és a
Szombathelyi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos (38.
számú) bírói álláshelyek betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
243/2013. (VI. 25.) 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 Budapest Környéki
Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Budaörsi Járásbíróságon két polgári ügyszakos (109. és 113. számú)
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álláshely, a Dunakeszi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
(143. számú) bírói álláshelyek betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
244/2013. (VI. 25.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Nyíregyházi Törvényszék másodfokú polgári ügyszakos (30. számú), és egy másodfokú büntető ügyszakos (22. számú) bírói álláshelyek
betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
245/2013. (VI. 25.) 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 Győri Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Győri Járásbíróságon egy helyi büntető bírói
álláshely (54. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
246/213. (VI. 25.) 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 Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Debreceni Járásbíróságon két
helyi büntető bírói álláshely (107. és 98. számú), a Berettyóújfalui Járásbíróságon egy büntető bírói álláshely (115. számú),
és a Püspökladányi Járásbíróságon két polgári bírói álláshelyek
(122. és 123. számú) betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2013/6. SZÁM
247/2013. (VI. 25.) 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 Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Dunaújvárosi
Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely (68.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
248/2013. (VI. 25.) OBHE számú
határozat
bírónak a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságról a Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján Szolnokiné
dr. Csernay Krisztinát, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját – hozzájárulásával – a 2013. július 16.
napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Kúriára ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
249/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Győri Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói állásra
(Bírósági Közlöny 2013/1. szám, 15. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Samodai Andrást bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a
Győri Járásbíróságra osztom be.
Dr. Samodai András bírói kinevezésére a 2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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251/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesi állásának
betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
20. §-ának (1) bekezdése alapján, a Fővárosi Törvényszék
elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny 2013. évi 2. számában, a 3. pontban kiírt pályázatot – a benyújtott pályázat
visszavonására tekintettel – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
252/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Kaposvári Törvényszéken egy másodfokú polgári ügyszakos bírói álláshely (17.
számú) betöltésére a pályázatot nem írom ki.
A Kaposvári Törvényszéken rendszeresített 12. fizetési
fokozatú bírói álláshelyet 2013. július 1. napjával zárolom.
Az álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról külön
intézkedem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
253/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Kaposvári Törvényszéken egy elsőfokú büntető bírói álláshely (29. számú) betöltésére a pályázatot nem írom ki.
A Kaposvári Törvényszéken rendszeresített 8. fizetési fokozatú bírói álláshelyet 2013. július 1. napjával zárolom. Az
álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról külön
intézkedem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
254/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
a Szekszárdi Törvényszék elnökének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Csullag
Józsefnét, a 2013. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig
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terjedő időtartamra kinevezem a Szekszárdi Törvényszék
elnökévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
255/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező
bíró kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2)
bekezdése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján
– hozzájárulásával – dr. Holler Juditot, a Győri Járásbíróság
bíráját 2013. július 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
256/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján
- a Fővárosi Törvényszéken négy másodfokú polgári ügyszakos (122., 128., 132. és 137. számú),
- a Fővárosi Törvényszéken két elsőfokú polgári ügyszakos
(241. és 242. számú),
- a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. I. Csoport) három büntető ügyszakos (349., 362. és 467. számú),
- a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. III. Csoport)
három polgári ügyszakos bírói álláshely (503., 518. és 524.
számú),
- a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon két polgári ügyszakos (584. és 586. számú),
- a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon egy
polgári ügyszakos (659. számú) és
- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon három
munkaügyi ügyszakos (696., 723. és 724. számú) és egy
közigazgatási ügyszakos (173. számú)
bírói álláshelyek betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
257/2013. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék egy törvényszéki bírói
álláshelye zárolásának megszüntetéséről és a Kúriára
történő átcsoportosításáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a 86/2013.
(II. 28.) OBHE számú határozatommal a Kaposvári Törvényszéken zárolt egy törvényszéki bírói álláshely (8. fizetési
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fokozatú 19. számú) zárolását 2013. augusztus 31. napjával
megszüntetem és az álláshelyet 2013. szeptember 1. napjával
a Kúriára átcsoportosítom.
2. Az álláshelyhez tartozó személyi juttatás és szociális
hozzájárulási adó Kúriára történő átcsoportosítása iránt az
álláshely átcsoportosításával egyidejűleg intézkedem.
3. A határozat 1. pontjában írt döntésemmel a Kaposvári
Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki bírói álláshelyek számra 15-re csökken, a Kúrián az engedélyezett (8
beosztott bírói álláshelyet is magában foglaló) bírói álláshelyek száma 92-re emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
258/2013. (VI. 27.) 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 Kaposvári Törvényszék
illetékességi területén a Nagyatádi Járásbíróságon egy polgári
ügyszakos bírói álláshely (78. számú) betöltésére pályázatot
írok ki azzal a feltétellel, hogy a bíró ideiglenesen, legfeljebb
háromévi időtartamra a törvényszék illetékességi területén
lévő más bíróságra – elsődlegesen a Kaposvári Járásbíróságra – a Bjt. 33. § (1) bekezdése szerint kirendelhető.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
259/2013. (VI. 27.) 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 Pécsi Törvényszéken
egy elsőfokú civilisztikai ügyszakos bírói álláshely (23. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
260/2013. (VI. 27.) 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 Pécsi Törvényszék
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illetékességi területéhez tartozó Pécsi Járásbíróságon egy
polgári ügyszakos (46. számú), és a Komlói Járásbíróságon
egy polgári ügyszakos (84. számú) bírói álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
261/2013. (VI. 27.) 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 Kaposvári Törvényszéken egy másodfokú büntető ügyszakos (25. számú) bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
263/2013. (VII. 1.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 138. §-ának a) pontja és a 141. §-ának (1)
bekezdése alapján megállapítom, hogy Gieszné dr. Boda
Orsolya Ilona elnökhelyettes vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2013. június 14. napjával
megszűnt, ezért őt 2013. június 15. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
264/2013. (VII. 1.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Lajcsik Szabolcsot, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját
a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnökének indítványára – a Kőszegi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2013.
július 1. napjától a Kőszegi Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
265/2013. (VII. 2.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
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bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján
- a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. I. Csoport) egy
büntető ügyszakos (334. számú),
- a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. II. Csoport) két
büntető ügyszakos bírói álláshely (387., 390. számú),
bírói álláshelyek betöltésére a pályázatokat kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
Hadobás Ferencet a 2013. június 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Képzés
(Magyar Igazságügyi Akadémia) Főosztálya Üzemeltetési
Osztályhoz fizikai dolgozónak, rendész munkakörbe,
Hasznos Zoltánnét a 2013. június 15. napjától 2013. december 14. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági
Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Szervezési
Osztály Központi Irodához fizikai dolgozónak, kézbesítő,
hivatalsegéd munkakörbe,
Nemecz-Novák Zsuzsannát a 2013. június 24. napjától 2013.
szeptember 23. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Sajtó és Kommunikációs Osztályhoz tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Sebestyénné Bokor Andreát a 2013. június 1. napjától 2013.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Bírósági Igazgatási Osztályhoz tisztviselőnek, érdemi
ügyintéző munkakörbe,
Szádvári Lászlót a 2013. június 19. napjától 2013. szeptember 18. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző Osztályhoz tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Tóth Józsefnét a 2013. május 28. napjától 2013. augusztus
27. napjáig terjedő időtartamra – próbaidő egyidejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály Ellátási és Üzemeltetési Osztályhoz tisztviselőnek, titkárnő és előadó munkakörbe
k i n e v e z t e,
Waderna Józsefné irodavezetőt 2013. május 25. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Szervezési Osztálya Központi Irodája irodavezetői feladatainak ellátásával
m e g b í z t a,
Barsiné dr. Gráber Mária osztályvezetőnek az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Bírósági Igazgatási Osztály
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osztályvezetői megbízását a 2013. július 1. napjától 2013.
december 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Révészné dr. Galántai Jolán osztályvezetőnek az Országos
Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Jogi Képviseleti Osztály
osztályvezetői megbízását a 2013. július 1. napjától 2013.
december 31. napjáig terjedő időtartamra,
Szemerédi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes határozott
időre szóló tisztviselői kinevezését és főosztályvezetőhelyettesi megbízását a 2013. június 6. napjától 2013. december 5. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Bíró Ildikó Judit tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. június 5. napjától 2013. december 4. napjáig
terjedő időtartamra,
Kovács-Szabó Mónika tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. június 14. napjától 2013. december 13.
napjáig terjedő időtartamra,
Kuslits László Béla tisztviselő határozott időre szóló kinevezését a 2013. június 16. napjától 2013. december 15. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Szira Éva Edit bíró, címzetes táblabíró beosztását az
Országos Bírósági Hivatalba a 2013. június 11. napjától
2013. szeptember 10. napjáig terjedő időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
Zsirai Antal fizikai dolgozó szolgálati jogviszonyát 2013.
június 1. napjától határozatlan idejűre
m ó d o s í t o t t a,
dr. Bartháné dr. Ambrus Rózsát a 2013. május 15. napjától
2013. november 14. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba, egyidejűleg 2013. augusztus 31. napjáig
az Elnöki Titkárság Hivatali Személyügyi Osztályhoz, a
2013. szeptember 1. napjától 2013. november 14. napjáig
terjedő időtartamra a Bírósági Főosztály Bírósági Humánpolitikai Osztályhoz,
Korzenszky Emőke tisztviselőt a 2013. május 27. napjától
2013. július 14. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához,
dr. Hajdu Koppány tisztviselőt a 2013. május 30. napjától
2013. július 1. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Bírósági Igazgatási Osztályhoz (Országos Nyilvántartások),
Hortobágyi Gabriella és
Tösmagi Erika tisztviselőt 2013. május 30. napjától az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Bírósági Igazgatási Osztályhoz (Országos Nyilvántartások),
dr. Viplak Ádám bírósági titkárt a 2013. június 1. napjától
2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához,
dr. Kollár Emese bírósági titkárt 2013. június 17. napjától az
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Közbeszerzések
és Szerződéses Kapcsolatok Osztályhoz,
Gergelyné dr. Palicz Enikő Máriát a 2013. szeptember 1. napjától 2013. október 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Hivatali Személyügyi Osztályra,
b e o s z t o t t a.
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A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. File Zsuzsannát, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót a Szentendrei Járásbíróság elnökévé és
dr. Horváth Ildikót, a Szentendrei Járásbíróság bíráját a
Szentendrei Járásbíróság elnökhelyettesévé a 2013. június 20.
napjától 2019. június 19. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Ágó Ildikót és
dr. Kalmár Juditot 2013. június 1. napjától a Budapest Környéki Törvényszékre,
dr. Tóth Veronikát 2013. június 15. napjától a Szentendrei
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Marton Erikát, a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesét,
címzetes törvényszéki bírót – vezetői tisztségéből való felmentésére tekintettel – 2013. június 15. napjától a Dabasi
Járásbíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Klekler Zoltánt 2013. május 23. napjától,
dr. Bak Szilviát,
dr. Borossy Gabriella Barbarát,
dr. Katona Ritát 2013. június 1. napjától és
dr. Tóth Veronikát 2013. június 15. napjától egyesbírói hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Debreceni Törvényszék elnöke
dr. Lehel Frigyest, a Debreceni Járásbíróság bíráját a 2013. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra a
Debreceni Járásbíróság szabálysértési csoportvezetőjévé,
dr. Varga Ildikót 2013. április 19. napjától a Debreceni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
Az Egri Törvényszék elnöke
Hoszné dr. Nagy Tímeát az Egri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,
dr. Kovács Andreát és
dr. Mosolygó Laurát 2013. július 1. napjától az Egri Törvényszékre bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
dr. Ilisz Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2013. június 15. napjától a Fővárosi Törvényszék tanácselnökévé,
dr. Tamási Esztert 2013. július 1. napjától a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra és
dr. Magyar Anna Ilonát 2013. június 15. napjától a Fővárosi
Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
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dr. Duró Editet 2013. július 1. napjától a Debreceni Törvényszékre bírósági fogalmazói munkakörbe
á t h e l y e z t e.
A Győri Törvényszék elnöke
dr. Köszler Ferenc Zoltánt 2012. július 1. napjától a Győri
Törvényszékre bírói munkakörbe, egyidejűleg törvényszéki
tanácselnökké
k i n e v e z t e,
dr. Nagy Erikát, a Győri Járásbíróság csoportvezetőjét
– vezetői tisztségéből való felmentésére tekintettel – 2013.
május 14. napjától a Győri Járásbíróságra,
dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnökét – vezetői tisztségéből való felmentésére tekintettel –
2013. június 1. napjától a Mosonmagyaróvári Járásbíróságra
bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
dr. Ónodi Csabát, a Kecskeméti Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét – vezetői tisztségéből való felmentésére
tekintettel – 2013. június 1. napjától a Kecskeméti Törvényszékre bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.
A Miskolci Törvényszék elnöke
Majorosné dr. Bodnár Hajnalkát 2013. július 1. napjától
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
Dr. Balázsi-Szenderák Szabinát 2013. június 10. napjától a
Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
dr. Szűcs Pétert, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját a 2013.
június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesévé,
k i n e v e z t e,
dr. Dénes Sarolta Mónikát 2013. június 1. napjától a Sárbogárdi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe kinevezte,
egyidejűleg 2013. június 3. napjától egyesbíró hatáskörében
eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Szolnoki Törvényszék elnöke
dr. Hajdu Annát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját a 2013. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesévé,
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Hidvéginé dr. Adorján Lívia bírót, címzetes táblabírót 2013.
február 1. napjától a Szolnoki Törvényszékre bírói munkakörbe beosztotta, egyidejűleg törvényszéki tanácselnökké
k i n e v e z t e,
dr. Rochlitz Zoltánt, a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesét,
címzetes törvényszéki bírót – vezetői tisztségéből való felmentésére tekintettel – 2013. június 1. napjától a Szolnoki Járásbíróságra bírói munkakörbe beosztotta, egyidejűleg a 2013. június 1.
napjától 2013. június 30. napjáig terjedő időszakra a Szolnoki
Járásbíróság elnökhelyettesi feladatainak ellátására
f e l k é r t e.
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
dr. Czipóth Editet, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót a 2013. július 1. napjától 2019.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Zalaegerszegi Járásbírósági elnökévé,
dr. Horváth Katalint 2013. május 31. napjától a Zalaegerszegi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszűnések
Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Lakatos Zoltánnak, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárának 2013. június 21. napjával,
dr. Murányi Istvánnak, az Egri Törvényszék bírósági titkárának 2013. június 30. napjával,
dr. Albecz Gabriellának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárának 2013. július 31. napjával,
határozott idejű kinevezése lejártával
dr. Dányi Katalinnak, a Gyöngyösi Járásbíróság bírósági titkárának és
dr. Nyíri Krisztinának, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárának 2013. június 30. napjával,
felmentésére tekintettel
dr. Böszörményi Sándor Tibornak, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárának 2013. október 31. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Takácsné dr. Szabados Katalinnak, a Zalaegerszegi Járásbíróság
elnökhelyettesének az AB 201069 számú bírói igazolványa,
Kozicz Dóra Jázminnak, a Győri Törvényszék tisztviselőjének a BA 177835 számú,
Subicz Lászlónénak, a Kecskeméti Törvényszék írnokának a
BA 174316 számú,
dr. Kun Péternek, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárának a BC 603432 számú igazságügyi alkalmazotti és
Hegyi Elemérnek, a Barcsi Járásbíróság mellett működő
önálló bírósági végrehajtónak a DA 802107 számú bírósági
végrehajtói igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

2013/6. SZÁM
PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium munkaügyi ügyszakos kollégiumvezető-helyettesi 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 öt év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a munkaügyi ügyszakban eltöltött kúriai, ítélőtáblai bírói, törvényszéki tanácselnöki, bírói gyakorlat, illetve a regionális kollégium
illetékességi területéhez tartozó bíróságok valamelyikével
fennálló szolgálati jogviszony.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot
vagy pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a kollégium időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának)
biztosítását és az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú
ügyek számának csökkenését szolgáló elképzeléseire,
- a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium szervezeti kereteire és a kollégium törvényben meghatározott
szakmai feladatainak ellátására vonatkozó elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés
megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos elképzeléseire,
hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. július 30. napja 14.00 óra.
2. az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium közigazgatási ügyszakos kollégiumvezetőhelyettesi 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 öt év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási ügyszakban eltöltött kúriai, ítélőtáblai bírói, törvényszéki tanácselnöki, bírói gyakorlat, illetve a regionális kollégium
illetékességi területéhez tartozó bíróságok valamelyikével
fennálló szolgálati jogviszony.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot
vagy pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a kollégium időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának)
biztosítását és az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú
ügyek számának csökkenését szolgáló elképzeléseire,
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- a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium szervezeti kereteire és a kollégium törvényben meghatározott
szakmai feladatainak ellátására vonatkozó elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés
megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos elképzeléseire,
hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. július 30. napja 14.00 óra.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.
3. a Debreceni Törvényszék Gazdasági 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 gazdasági 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, 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,
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. július 19. napja 13.30 óra.
A pályázatot Debreceni Törvényszék elnökéhez (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.) kell 3 példányban benyújtani.
4. a Budaörsi Járásbíróságon 2 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyekre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 16. napja 16.00 óra.
A pályázatokat a Budaörsi Járásbíróság elnökéhez (2040
Budaörs, Koszorú u. 2.) kell benyújtani.
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5. a Dunakeszi Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére.
Az álláshelyre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 16. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Dunakeszi Járásbíróság elnökéhez (2120
Dunakeszi, Verseny u. 12.) kell benyújtani.
6. a Berettyóújfalui Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. július 12. napja.
A pályázatot a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökéhez
(4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 33.) kell benyújtani.
7. a Debreceni Járásbíróságon 2 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. július 12. napja.
A pályázatokat a Debreceni Járásbíróság elnökéhez (4024
Debrecen, Iparkamara u. 1.) kell benyújtani.
8. a Püspökladányi Járásbíróságon 2 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. július 12. napja.
A pályázatokat a Püspökladányi Járásbíróság elnökéhez
(4150 Püspökladány, Kossuth u. 30.) kell benyújtani.
9. az Egri Törvényszéken 1 másodfokú büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 23. napja 13.00 óra.
A pályázatot az Egri Törvényszék elnökéhez (3300 Eger,
Barkóczy u. 1.) kell benyújtani.
10. a Fővárosi Törvényszéken 1 másodfokú polgári
ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves,
polgári ügyszakos joggyakorlat, valamint dologi jogi, különösen közös tulajdon használatával és megszüntetésével kapcsolatos perekben, kötelmi jogi, különösen ingatlan adásvételével kapcsolatos perekben, utazási szerződésből folyó
követelések iránti perekben, kölcsönszerződéssel kapcsolatos perekben, társasházi határozat megtámadása iránti perekben, parkolási díj iránti perekben, valamint perenkívüli
ügyekben, különösen végrehajtási eljárás során hozott határozat elleni fellebbezett perekben való jártasság.
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Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
11. a Fővárosi Törvényszéken 1 másodfokú polgári
ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves, polgári ügyszakos joggyakorlat, valamint kötelmi jogi, különösen
szerződésen kívüli kártérítési perekben, hibás teljesítésen
alapuló perekben, vagyon- és életbiztosítási szerződésen alapuló perekben, orvosi és ügyvédi műhiba perekben, előzetes
fogvatartáson alapuló kártalanítási perekben, parkolási díj
iránti perekben, perenkívüli ügyekben, különösen közjegyzői
fizetési meghagyásos eljárás alapján keletkezett fellebbezett
ügyekben, valamint végrehajtási eljárás során hozott határozatok elleni fellebbezett perekben való jártasság.
Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
12. a Fővárosi Törvényszéken 1 másodfokú polgári
ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves,
polgári ügyszakos joggyakorlat, valamint kötelmi jogi, különösen adásvételi, megbízási, ajándékozási és kölcsönszerződéssel kapcsolatos perekben, közüzemi díjperekben, parkolási végrehajtással kapcsolatos perekben, perenkívüli ügyekben, különösen bírói letéttel és végrehajtási eljárásban hozott határozatok elleni megfellebbezett ügyekben, közjegyzői
fizetési meghagyásos eljárásban fellebbezett perekben való
jártasság.
Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
13. a Fővárosi Törvényszéken 1 másodfokú polgári
ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves,
polgári ügyszakos joggyakorlat, valamint házassági, házassági
vagyonjogi törvényen alapuló tartási perekben, gyermekelhelyezés és megváltoztatása, kapcsolattartási, szülői felügyelet
megszüntetési, apasági és származás megállapítási perekben,
egyéb családjogi peres és nemperes ügyekben, gondnoksági
perekben, holtnak nyilvánítási, halál tényének megállapítása
nemperes ügyekben, valamint pszichiátriai gyógykezeléssel
kapcsolatos ügyek iránt indított perekben való jártasság.
Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
14. a Fővárosi Törvényszéken 1 elsőfokú polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 3 éves,
polgári jogi joggyakorlat, tulajdonjog megállapítása iránti
(Ptk. 578/G. § alapján), házassági vagyonjogi perekben,
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élettársi vagyonközösség megszüntetése, tulajdonjog megállapítása, közös tulajdon megszüntetése iránti, kártérítési
(személyi sérüléssel kapcsolatos) és orvosi műhiba perekben,
közigazgatási, bírósági, ügyészségi jogkörben okozott kár
megtérítése iránti perekben, a Pp. 2. § (3) bekezdése alapján
indított perekben, szerződések létezésével, érvényességével,
érvénytelenségével, hatálytalanságával kapcsolatos perekben,
valamint kártalanítási perekkel (Eü. tv., Be. alapján) kapcsolatos ügyekben indított perekben való jártasság.
Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
15. a Fővárosi Törvényszéken 1 elsőfokú polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 3 éves, polgári
jogi joggyakorlat, tulajdonjog megállapítása iránti, közös tulajdon megszüntetése iránti, öröklési jogi, egyéb kártérítési (Ptk.
339. §, 318. §), közigazgatási, bírósági, ügyészségi jogkörben
okozott károk megtérítése iránti perekben, a Pp. 2. § (3) bekezdése alapján indított perekben, szerződések létezésével, érvényességével, érvénytelenségével, hatálytalanságával kapcsolatos
perekben, szerzői és szomszédos jogi (nem ún. „kisjogos”)
perekkel kapcsolatos ügyekben indított perekben való jártasság.
Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
A 10-15. szám alatti pályázatokat a Fővárosi Törvényszék
elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
16. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. I. Csoport) 4 büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyekre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
17. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. II. Csoport) 2 büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyekre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
18. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. III. Csoport) 3 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyekre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
A 16-18. szám alatti pályázatokat a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 25.) kell
benyújtani.
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19. a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon 2 polgári
ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyekre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
A pályázatot a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elnökéhez (1035 Budapest, Miklós utca 2.) kell benyújtani.
20. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
A pályázatot a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság elnökéhez (1210 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 7882.) kell benyújtani.
21. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 1 közigazgatási ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási jogterületet érintő ügyek intézése során szerzett jártasság.
Az álláshelyre beérkező pályázat a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerül elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
22. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 3 munkaügyi ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a munkaügyi jogterületet érintő ügyek intézése során szerzett jártasság.
Az álláshelyekre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.
A 21-22. szám alatti pályázatokat a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság elnökéhez (1027 Budapest, Csalogány
u. 47-49.) kell benyújtani.
23. a Győri Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Győri Járásbíróság elnökéhez (9021 Győr,
Szent István út 3.) kell benyújtani.
24. a Kaposvári Törvényszéken 1 másodfokú büntető
ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az 5 év büntető ügyszakos bírói gyakorlat.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 21. napja.
A pályázatot a Kaposvári Törvényszék elnökéhez (7401
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) kell benyújtani.
25. a Nagyatádi Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a törvényszék illetékességi területén lévő más bíróságra – elsődlegesen a Kaposvári
Járásbíróságra – legfeljebb 3 évi időtartamra a Bjt. 33. § (1)
bekezdése szerinti kirendelést vállalnak. A pályázat benyújtása e bírói álláshely esetében a kirendeléshez való hozzájárulásnak tekintendő.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 21. napja.
A pályázatot a Nagyatádi Járásbíróság elnökéhez (7500
Nagyatád, Zrínyi u. 3.) kell benyújtani.
26. a Nyíregyházi Törvényszéken 1 másodfokú büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves bírói
gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 29. napja 16.00 óra.
27. a Nyíregyházi Törvényszéken 1 másodfokú polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves bírói
gyakorlat, valamint a polgári fellebbviteli ügyekben szerzett
tapasztalat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 29. napja 16.00 óra.
A 26-27. szám alatti pályázatokat a Nyíregyházi Törvényszék elnökéhez (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
28. a Pécsi Törvényszéken 1 elsőfokú polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 22. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Pécsi Törvényszék elnökéhez (7623 Pécs,
Rákóczi út 34.) kell benyújtani.
29. a Komlói Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 22. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Komlói Járásbíróság elnökéhez (7300
Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kell benyújtani.

24

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
30. a Pécsi Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 22. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Pécsi Járásbíróság elnökéhez (7621 Pécs,
Széchenyi tér 14.) kell benyújtani.
31. a Dunaújvárosi Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 30. napja.
A pályázatot a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökéhez (2400
Dunaújváros, Városház tér 3.) kell benyújtani.
32. a Körmendi Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. július 25. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Körmendi Járásbíróság elnökéhez (9900
Körmend, Szabadság tér 4.) kell benyújtani.
33. a Szombathelyi Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. július 25. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Szombathelyi Járásbíróság elnökéhez (9700
Szombathely, Szily János u. 7.) kell benyújtani.
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A pályázatot a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1021 Budapest, Budakeszi u. 51/B.) kell benyújtani.
A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie, továbbá a hiányosan, illetve
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
2. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (Szabálysértési
Csoport) 1 büntető ügyszakos csoportvezető bírói állás
betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, büntető és/vagy szabálysértési bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges
benyújtani.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése értelmében a pályázathoz pályaművet kell csatolni, ami a pályázónak a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. szeptember 20. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie, továbbá a hiányosan, illetve
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Kaposvári Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Budai Központi Kerületi Bíróságon (Perenkívüli
és Végrehajtási Csoport) 1 polgári ügyszakos csoportvezető bírói állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, perenkívüli és végrehajtási
polgári ügyszakos bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot szükséges benyújtani.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 130. § (3) bekezdése
értelmében a pályázathoz pályaművet kell csatolni, ami a
pályázónak a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 9. napja.

a Kaposvári Törvényszéken 1 büntető ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 10 éves büntető ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a másodfokú büntetőbírói gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 21. napja.
A pályázatot a Kaposvári Törvényszék elnökéhez (7401
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) kell benyújtani.
A Kecskeméti Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki állásának betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 év, közigazgatási vagy munkaügyi
bírói gyakorlattal rendelkeznek.
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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.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetői elképzeléseket tartalmazó pályamű csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. szeptember 13. napja.
A pályázatot a Kecskeméti Törvényszék elnökéhez (6000
Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.
A Miskolci Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökhelyettesi állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a büntető
ügyszakos bíró, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám stb.).
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 30. napja 15.30 óra.
A pályázatot a Miskolci Törvényszék elnökéhez (3542
Miskolc, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.
Ha a pályázó pályázata elkésett vagy a hiányos pályázatot benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott határidőben nem pótolja, a pályázat kiírója a pályázatot elutasítja.
A Veszprémi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Veszprémi Járásbíróság elnökhelyettesi állásának
betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelen a bírósági vezetői gyakorlat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 31. napja 15.30 óra.
A pályázatot a Veszprémi Törvényszék elnökéhez (8200
Veszprém, Vár u. 19.) kell benyújtani.
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
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A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke
és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre
legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az
elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az
Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető
ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott
tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól. 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 (a továbbiakban: Bjt.) 4. §ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz
szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem
szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2) bekezdése
alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A Bjt. 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében bírónak az
nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat
elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában
hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket,
ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a
bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének
eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt vagy
igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel rendelkezik.
A Bjt. 5. § (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy a
Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011.
(III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,
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- a közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel igazolnia kell azt
a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként azt a bíróságot kell megjelölni, ahová
a pályázatot a pályázóknak be kell nyújtani, figyelemmel arra,
hogy ez a szerv jogosult a Bjt. 100. § (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati
feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. § (1) bekezdésében meghatározott bíróság elnöke – a helyi bíróság
elnöke kivételével – elutasítja.
A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása
esetén a pályázatot elutasítja.

- 2 db fényképet,
- a kinevezett bírósági titkároknak:
- érvényes pályaalkalmassági összefoglalóval rendelkezőknek érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz. 13. § (1) bekezdése),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek
nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az
1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásáról, illetve a 10. § (2) és (3)
bekezdése szerint a költségének megfizetéséről (kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Debreceni Törvényszék megtéríti).
- nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük
teljesítéséről és/vagy vállalásáról, egyéb pályázóknak
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról.
Az illetmény az Iasz. szerint kerül megállapításra.
A pályázati feltételeknek a beérkezés időpontjára kell teljesülnie, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot
a pályázat kiírója elutasítja.

Bírósági titkári állásra kiírt pályázatok

A pályázatokat a Debreceni Törvényszék elnökéhez (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.) kell benyújtani.

A Debreceni Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. §
(1) bekezdése alapján a Debreceni Törvényszéken 2 bírósági titkári állás betöltésére.
Az egyik álláshelyre pályázó a Püspökladányi Járásbíróságra, a másik álláshelyre pályázó a Hajdúszoboszlói és/vagy
Hajdúböszörményi Járásbíróságra kerül kirendelésre.
A bírósági titkári állásokra azok pályázhatnak, akik már
kinevezett bírósági titkárok, vagy akik az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek. Számítógép felhasználói szintű kezelése
szükséges, a bírósági titkári gyakorlat előnyt jelent.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia a kinevezéshez szükséges
adatokat és tényeket, azaz az Iasz. 11. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltak fenn nem állását.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Debreceni Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése alapján
jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz – a pályázati határidő utolsó napjáig – mellékelni kell:
- önéletrajzot,
- közjegyző által hitelesített diploma másolatát,
- közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről (a
kinevezett bírósági titkárok mentesülnek ezen melléklet
csatolása alól),

A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. július 19. napja.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. §
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Járásbíróságon 1 bírósági titkári állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik már kinevezett bírósági
titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak kinevezést,
akik az Iasz. 11. § (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a
13. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
A titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat
és tényeket. (A már kinevezett titkárok esetében nincs szükség hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzésére.)
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a
Szekszárdi Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az
Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok
kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát, és annak
költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a
Szekszárdi Törvényszék megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelni kell:
- önéletrajzot,
- közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,
- közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
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- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdés szerint),
- nyilatkozatot:
- az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.)
IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való
hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 15. napja.
A pályázatot a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) 1 példányban kell benyújtani.
Végrehajtói állásra kiírt pályázat
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Törvényszéken 1 törvényszéki végrehajtói állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 256. §
(2) bekezdése folytán alkalmazott 233. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint
vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott
körülmény nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a
Szekszárdi Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az
Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok
kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát vagy azok hiteles másolatát, a
bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.)
IM rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- csatolni kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kinevezése esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
1. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a saját és a
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vele egy háztartásban lévő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről vagyonnyilatkozatot tesz.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 26. napja.
A pályázatot egy példányban a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
Végrehajtó-jelölti állásra kiírt pályázat
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi törvényszéken 1 végrehajtó-jelölti állás betöltésére.
Az állásra az nevezhető ki, aki
a) magyar állampolgár,
b) a 18. életévét betöltötte,
c) nem áll a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény 233. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott
kizáró ok hatálya alatt,
d) középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
Az a)-b) pontokban írt feltételeket a személyi igazolvány, a
d) pontban írt feltételt az érettségi bizonyítvány hitelesített
másolatával, a c) pontban írt feltételt hatósági erkölcsi bizonyítvány csatolásával kell igazolni a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 21. napja 16.00 óra.
Az állás betöltésének időpontja:
2013. szeptember 1. napja.
A pályázatot a Zalaegerszegi Törvényszék elnökéhez (8900
Zalaegerszeg, Várkör u. 2.) kell benyújtani.
Végrehajtási ügyintézői állásra kiírt pályázat
A Győri Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Soproni Járásbíróságon 1 bírósági végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 263. §
(2) bekezdése értelmében, a 233. § (1) bekezdés a) és c)-e)
pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint
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vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott
körülmény nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Győri 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,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást a hatósági
erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény az Iasz. szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2013. augusztus 21. napja 16.00 óra.
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2013. július 10.
Értékpapírok az egyes gazdasági társaságokban – bírák,
bírósági titkárok, közjegyzők, ügyvédek részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

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

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

A pályázatot a Győri Törvényszék elnökéhez (9021 Győr,
Szent István u. 6.) kell benyújtani.

2013. évi LXIX. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
módosításáról

PROGRAMOK

2013. évi LXXII. törvény
Egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról

2013. július 1-2.
Határon átnyúló büntetőeljárások – bírák, bírósági titkárok
részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. július 2-3.
Szabadalmi és iparjogvédelmi ügyekben eljáró bírák képzése – polgári bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. július 3-4.
Továbbképzés mérlegképes könyvelők számára – tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. július 5.
Konferencia a bíróságok gazdasági hivatalainak munkatársai részére a bíróságok gazdálkodásáról és az aktuális jogszabályi változásokról – gazdasági hivatalok tisztviselői részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. július 8-12.
Bírói felkészítő képzés bírósági titkárok részére – IV. modul: Tárgyalásvezetési gyakorlat büntető ügyszakban
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. július 9.
Az alkotmányjogi panasz gyakorlata – bírák, ügyvédek részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2013. július 9.
Az Országos Bírói Tanács ülése
Helyszín: Veszprém

2013. évi LXXVIII. törvény
Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
2013. évi LXXXI. törvény
Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények
módosításáról
2013. évi LXXXIV. törvény
Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal,
az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő,
valamint egyéb törvények módosításáról
2013. évi LXXXVIII. törvény
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
2013. évi LXXXIX. törvény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
módosításáról
2013. évi XCI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
2013. évi XCIII. törvény
Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
2013. évi XCIX. törvény
A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2013. évi CIII. törvény
Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
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2013. évi CXII. törvény
A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében
szükséges egyes törvények módosításáról
2013. évi CXV. törvény
Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CXVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról
172/2013. (V. 30.) Korm. rendelet
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek
módosításáról
173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet
Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről
196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és
a Nemzeti biztonsági Felügyelet működésének, valamint a
minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010.
(III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
6/2013. (V. 30.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9/2013. (V. 28.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
11/2013. (VI. 25.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

12/2013. (V. 24.) AB határozat
A Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása
(2013. március 25.) egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítvány elutasításáról
13/2013. (VI. 17.) AB határozat
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről,
valamint
mulasztásban
megnyilvánuló
alaptörvényellenesség és alkotmányos követelmény megállapításáról
16/2013. (VI. 20.) AB határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
269/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
17/2013. (VI. 26.) AB határozat
Az Alaptörvény 23. cikk (2) bekezdés értelmezéséről
Köf.5010/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5013/2013/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5012/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5014/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5016/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
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