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86/2014. (II. 19.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2014. február hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
87/2014. (II. 19.) OBHE számú határozat bírói állásra
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büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
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tevékenységet végző bírósági titkárok kijelöléséről
92/2014. (II. 25.) OBHE számú határozat bírónak az Országos
Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő beosztásáról
93/2014. (II. 26.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak
az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
94/2014. (II. 26.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
95/2014. (II. 26.) OBHE számú határozat bírónak az Országos
Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő beosztásáról
96/2014. (II. 26.) OBHE számú határozat bírónak az Országos
Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő beosztásáról
98/2014. (III. 6.) OBHE számú határozat bírói állásokra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák áthelyezéséről
99/2014. (III. 6.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
100/2014. (III. 6.) OBHE számú határozat bírói állásokra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák áthelyezéséről
102/2014. (III. 10.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
103/2014. (III. 10.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat
tárgyában
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feladatok ellátásával történő ismételt megbízásáról
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Törvényszék elnökének kinevezéséről
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
76/2014. (II. 17.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszéken 2013. évben végrehajtott
fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített
jelentésről, az ellenőrzés lezárásáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Veszprémi
Törvényszéken 2013. évben az intézmény költségvetési
előirányzatokkal való gazdálkodása és a pótelőirányzat felhasználása tárgyában végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készített jelentést elfogadom, ezzel az ellenőrzést
„lezártan befejezettnek” nyilvánítom.
2. Az intézmény gazdálkodásának újabb, fejezeti szintű
ellenőrzésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. r. (Bkr.), valamint a jóváhagyott fejezeti szintű ellenőrzési terv alapján kerül sor.
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101/2014. (III. 6.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszéken 2013. évben végrehajtott
fejezeti szintű rendszerellenőrzés javaslataira készült
intézkedési terv elfogadásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Veszprémi
Törvényszék elnökének, az intézmény költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodása és a pótelőirányzat felhasználása tárgyában végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készült 65011-17/2013. OBH számú jelentésben
megfogalmazott javaslatokra 2014. február 11-én
2013.El.I.B.5/24. szám alatt készített intézkedési tervét
elfogadom.
Felhívom figyelmét, hogy az intézkedési tervben foglalt
feladatok végrehajtásáról a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 46. §-a szerint, az utolsó végrehajtási határidőt
követő 8 napon belül beszámolni köteles.
Döntésemet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 45. § (4) pontja alapozza meg.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

97/2014. (III. 3.) OBHE számú
határozat
a bíróságok 2014. március 17. - december 31. közötti időszakára vonatkozó Magyar Igazságügyi Akadémián
megvalósuló képzésekről
1. Jogszabályban és szabályzatokban előírt általános kötelező képzések
Bírói hivatásra felkészítő képzés bírósági titkároknak:
Képzés címe
II. modul: civilisztikai ismeretek
IV. modul: civilisztikai ügyszakos perszimuláció
IV. modul: büntető ügyszakos perszimuláció

Célcsoport
Bírósági titkárok
Bírósági titkárok
Bírósági titkárok

80
80
80

Időpont
2014. 03. 31. – 04. 04.
2014. 06. 02. – 06. 06.
2014. 04. 07. – 04. 11.

Önállóan ellátható bírósági titkári feladatok:
végrehajtási ügyekben
csőd- és felszámolás ügyekben

Bírósági titkárok
Bírósági titkárok

80
80

2014. 12. 12. – 12. 13.
2014. 04. 17. – 04. 18.

Határozott időre kinevezett bírák képzése:
büntető II. modul
civilisztika I. modul
civilisztika II. modul

Bírósági titkárok
Bírósági titkárok
Bírósági titkárok

80
80
80

2014. 09. 22. – 09. 26.
2014. 06. 30. – 07. 04.
2014. 09. 08. – 09. 12.

Igazságügyi alkalmazottak képzései:
Belső ellenőrök tanácskozása

Belső ellenőrök

45

GH vezetők
Tisztviselők

45
70

2014. 05. 19. – 05. 20.
2014. 09. 30. – 10. 01.
2014. 06. 25.
2014. 06. 26. – 06. 27.

GH vezetők értekezlete
Mérlegképes könyvelők oktatása
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2. A hatékony és időszerű ítélkezést elősegítő képzések
Képzés címe
Workshop kisebb helyi járásbíróságok vezetői részére
Workshop nagyobb helyi járásbíróságok vezetői részére
Workshop büntető ügyszakos bírák részére

Célcsoport
Elnök, elnökhelyet120
tes
Elnök, elnökhelyet120
tes, csoportvezető
Bírák
Bírák
4×100

Időpont
2014. 04. 15-16.
2014. 09. 15-16.
2014. 04. 28. – 04. 29.
2014. 06. 16. – 06. 17.
2014. 09. 01. – 09. 02.
2014. 11. 06. – 11. 07.

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

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
36/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács elfogadja az Etikai Kódexszel
kapcsolatban létrehozott Koordinációs Testület előterjesztését a további ütemterv vonatkozásában.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
37/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a fenti állásfoglalásokkal kiegészítve és módosítva a Koordinációs Testület által előterjesztett kérdőívet elfogadja.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
38/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az 1/2012. számú Ajánlás
utánkövetésére vonatkozó előkészítő anyag megtárgyalását
elhalasztja a várható jogszabály megalkotásáig és hatályba
lépéséig.

39/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az OBT soros elnökének beszámolóját elfogadja.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
40/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az első- és a másodfokú Szolgálati Bíróság elnökeinek beszámolóját jóváhagyja azzal, hogy
a beszámoló végén szereplő feladatok megoldásának megkezdéséről és állásáról legkésőbb a 2014. júniusi OBT ülésre
írásbeli tájékoztatást adjanak.
Egyúttal az Országos Bírói Tanács elrendeli a szolgálati
bíróságok elnökei beszámolóinak közzétételét a tárgyban
hozott határozattal egyidejűleg.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
41/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács megállapítja, hogy dr. Polgárné
dr. Vida Judit OBT póttagsága 2013. november 1. napjával
megszűnt.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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42/2014. (III. 11.) OBT
határozat

47/2014. (III. 11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács elfogadja az OBT Kiadvány
tervezetét azzal, hogy azt 500 példányban kell megrendelni,
kék háttérrel és a csoportkép első oldalon való megjelenítésével.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének tájékoztatóját tudomásul veszi.

Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
43/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Kissné dr. Verasztó Évát, az
Orosházi Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót
– kérelmére – a munkavégzési kötelezettség alól nem
mentesíti.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
44/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Litkei-Szabó Anita Gizella
veszprémi törvényszéki bírósági titkár bírói kinevezésével és
a Veszprémi Járásbíróságra történő beosztásával egyetért.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
45/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Molnárné dr. Mészáros
Noémi, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának a Szegedi Járásbíróságra történő áthelyezésével egyetért.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
46/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Nyiri Beáta Egri Törvényszék elnökévé történő kinevezésével egyetért.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
48/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Némethné dr. Simay Ingrid
fővárosi törvényszéki bíró kérelmére hozzájárul a 3
hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a bíró szolgálati
viszonyának 2014. március 26-ai hatállyal történő
megszűnéséhez, továbbá a bírót – felmentésére tekintettel,
kérelmére – 2014. március 12. napjától a munkavégzési
kötelezettség alól mentesíti.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
49/2014. (III. 11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Hajdu István OBT tag lemondását az Etikai Kódexszel kapcsolatos Koordinációs
Tanácsba elfogadja, és a további munkákra dr. Sallai Tamás
OBT tagot delegálja.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Bakos Réka Ilonát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
Csibáné dr. Böcz Andreát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját,
dr. Csontos Katalint, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját,
Fehérvári Anikót, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Gyerkó Tamást, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Lipovits Andrást, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját,
Máténé dr. Rapport Gyöngyi Erikát, a Békéscsabai Járásbíróság bíráját,

5

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
dr. Polgár Csillát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Rajmon Balázst, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Rácz Júlia Ágnest, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,
dr. Sztanó Anitát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Bodnár Éva Ildikót, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Fajta Gabriellát, a Dabasi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kun Pétert, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
Szigetiné dr. Juhász Orsolyát, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát a 2014. március 1. napjától 2017.
február 28. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Gröpler Anitát, a Veszprémi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kadnár Esztert, a Veszprémi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Telegdy Gergely Bélát, a Szegedi Törvényszék bírósági titkárát a 2014. március 15. napjától 2017. március 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Pappné dr. Jenei Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2014. február 28-ai hatállyal – lemondására tekintettel –,
Kissné dr. Verasztó Évát, az Orosházi Járásbíróság elnökét,
címzetes törvényszéki bírót 2014. július 9-ei hatállyal,
dr. Raáb Zsuzsannát, a Paksi Járásbíróság bíráját, címzetes
törvényszéki bírót 2014. augusztus 21-ai hatállyal,
Lokoddyné dr. Csordás Margitot, a Debreceni Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2014. szeptember 30-ai
hatállyal – nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel –

2014/3. SZÁM
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszéken
egy polgári ügyszakos bírói álláshely (Polgári Kollégium 121.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
65/2014. (II. 13.) 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 Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon kettő közigazgatási ügyszakos bírói
álláshely (172., 720. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
66/2014. (II. 13.) 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 Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon kettő munkaügyi ügyszakos bírói
álláshely (689. 725. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
63/2014. (II. 13.) 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 Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely
(602. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
64/2014. (II. 13.) 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.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
67/2014. (II. 13.) 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 Pesti Központi Kerületi
Bíróságon kettő polgári ügyszakos bírói álláshely (P. IV.
Csoport, 386., 439. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
68/2014. (II. 14.) 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 Budapest Környéki
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Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Szentendrei
Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely (182.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/3. SZÁM
Szigetiné dr. Juhász Orsolya bírói kinevezésére a 2014.
március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

69/2014. (II. 14.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Székesfehérvári Törvényszékre történő
kirendeléséről

71/2014. (II. 14.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
1. dr. Csullag Józsefnét, a Szekszárdi Törvényszék
elnökét,
2. dr. Nagy Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
3. dr. Mándi Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét,
4. dr. Lakatosné dr. Gerzson Nórát, a Szekszárdi
Törvényszék csoportvezető bíráját,
5. dr. Baksáné dr. Pál Ildikót,
6. dr. Imre Zitát, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnökeit,
7. dr. Szöllősi Gáborné dr. Lencsés Máriát,
8. Hegedűsné dr. Uhrin Andreát,
9. Lukácsiné dr. Dudás Máriát,
10. dr. Ács Zoltánt,
11. dr. Csábráki Hajnalkát és
12. Veszpréminé dr. Marsai Ágnest, a Szekszárdi
Törvényszék bíráit
– eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett – a 2014. március 1. napjától 2014.
december 31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári
Törvényszékre kirendelem.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/7-8. szám, 11.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva – az Országos Bírói
Tanács 29/2014. (II. 11.) OBT határozatára figyelemmel –
dr. Bodnár Éva Ildikót bírói kinevezésre felterjesztem, és a
Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra osztom be.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
70/2014. (II. 14.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon (B. III. Csoport) egy
büntető ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/7-8.
szám, 8. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva – az Országos Bírói Tanács 28/2014. (II. 11.) OBT határozatára figyelemmel – Szigetiné dr. Juhász Orsolyát bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

Dr. Bodnár Éva Ildikó bírói kinevezésére a 2014. március
1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
72/2014. (II. 14.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. III. Csoport) két
polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/10.
szám, 11. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kun
Pétert és – az Országos Bírói Tanács 30/2014. (II. 11.) OBT
határozatára figyelemmel – dr. Fajta Gabriellát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.
Dr. Kun Péter és dr. Fajta Gabriella bírói kinevezésére a
2014. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő
határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
73/2014. (II. 12.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás visszavonásáról
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 7/2013.
(VII. 22.) OBH utasítás 6. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi
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Törvényszék területén büntető ügyszakban az európai jogi
szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási
feladatok végrehajtására dr. Matusik Tamásnak adott megbízást – figyelemmel arra, hogy az Országos Bírósági Hivatalba
történő beosztására tekintettel a szaktanácsadó megbízásának
ellátásában 60 napot meghaladóan akadályoztatva van – 2014.
február 15. napjától visszavonom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
74/2014. (II. 17.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bozsó Pétert,
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2014.
március 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
77/2014. (II. 17.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Zalaegerszegi
Törvényszék elnöki állására a Bírósági Közlöny 2013/11.
számában, az 5. pontban kiírt pályázatot – tekintettel arra,
hogy a benyújtott pályázatot nem fogadom el – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
78/2014. (II. 17.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi Törvényszék elnökének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Andor
Szabolcsot a 2014. március 1. napjától 2020. február 29.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szombathelyi
Törvényszék elnökévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/3. SZÁM
79/2014. (II. 17.) 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 Budapest Környéki
Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Ceglédi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely (199. számú)
betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
80/2014. (II. 18.) 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 Kúria Közigazgatási és
Munkaügyi Kollégiumában egy munkaügyi ügyszakos bírói
álláshely (84. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
81/2014. (II. 18.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék elnöke vezetői tisztségének
megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése
alapján megállapítom, hogy dr. Hunyadi-Buzás Ágnes, az
Egri Törvényszék elnökének vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2014. február 28. napjával megszűnik, ezért őt 2014. március 1. napjától az Egri
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
82/2014. (II. 18.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke vezetői
tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Magyar Károly, a Zalaegerszegi

8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
Törvényszék elnökének vezetői tisztsége – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2014. február 28. napjával
megszűnik, ezért őt 2014. március 1. napjától a Zalaegerszegi
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
83/2014. (II. 18.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék elnöke vezetői tisztségének
megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése
alapján megállapítom, hogy dr. Wirth Béla, a Pécsi Törvényszék elnökének vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam
leteltére tekintettel – 2014. február 28. napjával megszűnik,
ezért őt 2014. március 1. napjától a Pécsi Törvényszékre
tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
84/2014. (II. 18.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék elnöke vezetői tisztségének
megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése
alapján megállapítom, hogy dr. Nánási Illés, a Szolnoki
Törvényszék elnökének vezetői tisztsége – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2014. február 28. napjával
megszűnik, ezért őt 2014. március 1. napjától a Szolnoki
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
85/2014. (II. 18.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi valamint a Szolnoki Törvényszék
egy-egy bírói álláshelye zárolásának megszüntetéséről
és a Kúriára történő ideiglenes átcsoportosításáról, a
Kúria két bírói álláshelye átalakításának, 4 igazságügyi
alkalmazotti és 5 közalkalmazotti álláshelye
megszüntetésének és 11 igazságügyi alkalmazotti
álláshely rendszeresítésének engedélyezéséről
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
- a 473/2013. (XI. 29.) OBHE számú határozatommal a
Zalaegerszegi Törvényszéken zárolt (7. fizetési fokozatú, 17.
számú) álláshely,
- a 21/2014. (I. 16.) OBHE számú határozatommal a
Szolnoki Törvényszéken zárolt (7. fizetési fokozatú 27.
számú) álláshely zárolását 2014. február 28. napjával megszüntetem és az álláshelyeket a 2014. március 1. napjától

2014/3. SZÁM
2014. december 31.napjáig terjedő időtartamra a Kúriára
ideiglenesen átcsoportosítom.
2. Engedélyezem, hogy a Kúria elnöke 2014. március 1-jei
hatállyal egy kúriai bírói álláshelyet főtitkári, egy kúriai bírói
álláshelyet főtitkár-helyettesi álláshellyé alakítson át.
3. Engedélyezem, hogy a Kúria elnöke 2014. március 1-jei
hatállyal
2 (I/4. fizetési osztály/ fokozatú) bírósági titkári,
1 (I/3. fizetési osztály/fokozatú) bírósági titkári,
1 (IV/14. fizetési osztály/fokozatú) középfokú végzettségű tisztviselői,
5 közalkalmazotti álláshelyet megszüntessen és
8 (III/2. fizetési osztály/fokozatú) felsőfokú végzettségű
tisztviselői,
1 (III/6. fizetési osztály/fokozatú) felsőfokú végzettségű
tisztviselői, valamint
2 fizikai alkalmazotti álláshelyet rendszeresítsen.
4. Az 1. pontban írt döntésemmel a Kúrián az engedélyezett bírói álláshelyek száma a 2014. március 1. napjától 2014.
december 31. napjáig terjedő időtartamra (a vezetői és a
beosztott bírói álláshelyekkel együtt) 92-ről 94-re emelkedik.
5. A 3. pontban írt döntésemmel a Kúrián az engedélyezett
bírósági titkári létszám 18-ról 15-re csökken,
felsőfokú végzettségű tisztviselői létszám 72-ről 81-re
emelkedik,
középfokú végzettségű tisztviselői létszám 56-ról 55-re
csökken,
fizikai alkalmazotti létszám 74-ről 76-ra emelkedik,
közalkalmazotti létszám megszűnik.
6. Az 1. és 3. pontban írt döntésemmel a Kúria engedélyezett összlétszáma 2014. december 31. napjáig (az ideiglenesen engedélyezett két bírói álláshellyel együtt) 329-ről 333-ra
emelkedik.
7. Az 1. pontban írt döntésemmel a Zalaegerszegi Törvényszéken az engedélyezett bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel együtt) 22-ről 21-re, a Szolnoki
Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel együtt) 31-ről
30-ra csökken.
8. Az 1. pontban írt álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó átcsoportosításáról az álláshelyek betöltésével egyidejűleg a Kúria elnökének kérelmére
intézkedem.
9. A 2. pontban írt álláshelyek átalakításának pénzügyi fedezetét a Kúria személyi juttatás tartós megtakarítása biztosítja.
10. A 3. pontban írt álláshelyek rendszeresítésének fedezete a megszüntetett álláshelyeken felszabaduló rendszeres
személyi juttatásból biztosított.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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86/2014. (II. 19.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2014. február hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Veszprémi Törvényszéken
dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna elnökhelyettesnek
2014. február 15. napjától címzetes táblabíró címet,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Hajdu Csabának, a Nyírbátori Járásbíróság bírájának,
dr. Marjayné dr. Lámer Ildikónak, a Nyíregyházi
Járásbíróság bírájának 2014. február 1. napjától,
a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Káldi Zoltánné dr. Kollár Csillának, a Székesfehérvári
Járásbíróság bírájának 2014. február 16. napjától címzetes
törvényszéki bíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom,
hogy
az Egri Törvényszék illetékességi területén
dr. Nádas Katalin, a Hatvani Járásbíróság elnöke címzetes
törvényszéki bíró, e cím viselésére a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. § (2)
bekezdése alapján jogosult.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
87/2014. (II. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
munkaügyi ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny
2013/11. szám, 11. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva
dr. Telegdy Gergely Bélát bírói kinevezésre felterjesztem, és
a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Telegdy Gergely Béla bírói kinevezésére a 2014. március 15. napjától 2017. március 14. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
88/2014. (II. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről
A Veszprémi Járásbíróságon két büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/11. szám, 12. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Gröpler Anitát és dr. Kadnár Esztert
bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése
alapján a Veszprémi Járásbíróságra osztom be.

2014/3. SZÁM
Dr. Gröpler Anita és dr. Kadnár Eszter bírói kinevezésére
a 2014. március 15. napjától 2017. március 14. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
89/2014. (II. 24.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Pécsi Törvényszék elnöki állására a Bírósági Közlöny 2013/11. számában, a 2. pontban kiírt pályázatot – tekintettel arra, hogy a
benyújtott pályázatot nem fogadom el – eredménytelenné
nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
90/2014. (II. 25.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Rácz Lotti Anikót, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2014. március 1.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
91/2014. (II. 25.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági
titkárok kijelöléséről
Barcsákné dr. Bolykó Ildikót, dr. Meggyesi Klárát és
dr. Sághi Ritát a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárait, továbbá dr. Domonkos Gyöngyit, a Szentendrei Járásbíróság bírósági titkárát 2014. március
1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
92/2014. (II. 25.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Abért János,
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az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra
módosítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
93/2014. (II. 26.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján
dr. Tamási Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
94/2014. (II. 26.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Gy. Molnár Sándort,
a Karcagi Járásbíróság elnökét 2014. március 10. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
95/2014. (II. 26.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Engel Izolda
Rózát, a Miskolci Járásbíróság bíráját 2014. március 1. napjától 2015. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/3. SZÁM
96/2014. (II. 26.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Nagy Anitát,
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2014.
március 1. napjától 2014. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
98/2014. (III. 6.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák áthelyezéséről
A Szolnoki Törvényszéken két büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/12. szám, 9. pont) benyújtott
pályázatot elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2014.
március 15. napjától dr. Nagy Orsolyát és dr. Pócs Teodórát
a Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
99/2014. (III. 6.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Nyíregyházi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/11. szám, 8. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Margitics Istvánt bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Nyíregyházi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Margitics István bírói kinevezésére a 2014. április 1.
napjától 2017. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
100/2014. (III. 6.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák áthelyezéséről
A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumában két polgári
ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/12. szám, 1.
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pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján Nyírőné dr. Kiss Ildikót 2014. április 15. napjától a Székesfehérvári Törvényszékről és dr. Pusztai Anitát
2014. május 16. napjától a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
102/2014. (III. 10.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Mátészalkai Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/11. szám, 7. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Fedor Anettet bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Mátészalkai Járásbíróságra osztom be.
Dr. Fedor Anett bírói kinevezésére a 2014. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
103/2014. (III. 10.) 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 Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Balassagyarmati
Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói álláshely (29.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
104/2014. (III. 10.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnökének
a Bicskei Járásbíróságon elnöki feladatok ellátásával
történő ismételt megbízásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése alapján – a Székesfehérvári
Törvényszék elnökének indítványára – dr. Soós Gyulát, a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót hozzájárulásával 2014. szeptember 4. napjáig terjedő időtartamra megbízom a Bicskei Járásbíróság elnöki feladatainak ellátásával.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/3. SZÁM
105/2014. (III. 10.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 9. § (3) bekezdésében írt jogkörömnél fogva
a Pécsi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Pécsi
Járásbíróság egy polgári ügyszakos bírói álláshelyét (45.
számú, 11. fizetési fokozatú) 2014. március 15. napjától
zárolom.
Az álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról külön határozatban rendelkezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
106/2014. (III. 10.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Szolnoki Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Szolnoki Járásbíróságon egy
büntető ügyszakos bírói álláshely (52. számú) betöltésére a
pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
108/2014. (III. 10.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Oltai-Kovács Krisztinát, az Egri Törvényszék
bíráját 2014. március 15. napjától a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
109/2014. (III. 12.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék elnökének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Kissné dr. Szabó
Juditot 2014. március 15. napjától 2020. március 14. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szolnoki Törvényszék
elnökévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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110/2014. (III. 12.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék elnökének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Nyiri Beátát
2014. március 15. napjától 2020. március 14. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem az Egri Törvényszék elnökévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
Orbán Rózsát a 2014. február 24. napjától 2014. augusztus
23. napjáig terjedő időtartamra – 2014. február 24. napjától
2014. május 23. napjáig terjedő próbaidő egyidejű kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály
Hivatali Gazdasági Osztályához tisztviselőnek, pénzügyi,
számviteli és költségvetési ügyintéző munkakörbe,
Bagyinszki Andreát a 2014. március 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – 2014. március 1.
napjától 2014. május 31. napjáig terjedő próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási
Főosztályához tisztviselőnek, titkárnő és előadó munkakörbe,
Hidvégi Gábor Ottónét a 2014. március 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – 2014. március 1.
napjától 2014. május 31. napjáig terjedő próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Bírósági Osztályához tisztviselőnek, titkárnő és előadó munkakörbe,
Karásziné Zilahi Andreát 2014. március 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági
Hivatal Bírósági Főosztály Jogi Képviseleti Osztályához
tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Marton Ferencet a 2014. március 1. napjától határozatlan
időtartamra, az Országos Bírósági Hivatal Informatikai
Főosztály Informatikai Üzemeltetési Osztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
dr. Zöldi Júliát a 2014. március 1. napjától 2014. augusztus
31. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal
Magyar Igazságügyi Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok
Osztályához bírósági titkári munkakörbe,
Kiss Violettát a 2014. március 3. napjától 2014. szeptember
2. napjáig terjedő időtartamra az Országos Bírósági Hivatal
Magyar Igazságügyi Akadémia Képzési Osztályához tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe,
Földi Boglárkát a 2014. március 17. napjától 2014. szeptember 16. napjáig terjedő időtartamra – 2014. március 17.
napjától 2014. június 16. napjáig terjedő próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Szolgáltatási Osztályához fizikai dolgozónak,
recepciós munkakörbe
k i n e v e z t e,
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dr. Abért János beosztott bírót 2014. március 1. napjától
határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályához,
dr. Bozsó Péter beosztott bírót a 2014. március 1. napjától
2014. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Elnöki Kabinetjéhez,
dr. Engel Izolda Róza beosztott bírót 2014. március 1. napjától 2015. július 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Nemzetközi
Kapcsolatok Osztályához,
dr. Nagy Anita beosztott bírót 2014. március 1. napjától
2014. július 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal, Magyar Igazságügyi Akadémia Nemzetközi
Kapcsolatok Osztályához,
dr. Tamási Eszter bírósági titkárt 2014. március 1. napjától
határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Jogszabály-véleményezési Osztályához,
dr. Rékási Anna tisztviselőt 2014. március 5. napjától az
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinetjéhez,
dr. Ujszászi György Szabolcs bírósági titkárt 2014. március 10.
napjától az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési Főosztályához
b e o s z t o t t a,
dr. Abért János beosztott bírót 2014. március 1. napjától
határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályán,
Marton Ferenc tisztviselőt 2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal Informatikai Főosztály Informatikai Üzemeltetési Osztályán,
Nemecz-Novák Zsuzsanna osztályvezetőt 2014. március 24.
napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet Sajtó és Kommunikációs Osztály
osztályvezetői feladatainak ellátásával
m e g b í z t a,
dr. Józsa Ágnes fővárosi közigazgatási és munkaügyi bírósági bírót a 2014. március 1. napjától 2014. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra – ítélkezési tevékenysége alóli
részbeni mentesítéssel – az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Képzési Osztályán az OBH
elnökétől és elnökhelyetteseitől, valamint a MIA igazgatójától kapott utasítás és iránymutatás alapján az éves központi
képzéssel kapcsolatos feladatok ellátására
f e l k é r t e,
dr. Borbás Virág Bernadett főosztályvezető-helyettesi felkérését a 2014. április 1. napjától 2014. június 30. napjáig terjedő
időtartamra,
dr. Hajdu Koppány tisztviselő kinevezését a 2014. április 2.
napjától 2014. október 1. napjáig terjedő időtartamra,
Burst-Demény Marcell fizikai dolgozó kinevezését a 2014. április
14. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
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Kerémi András tisztviselő kinevezését 2014. március 12.
napjától,
Szádvári László tisztviselő kinevezését 2014. február 19.
napjától,
Nemecz-Novák Zsuzsanna osztályvezető tisztviselő kinevezését 2014. március 24. napjától,
Sipos Edina tisztviselő kinevezését 2014. március 24. napjától,
Patziger Zsuzsa Boglárka tisztviselő kinevezését 2014. április
1. napjától határozatlan idejűvé
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tási-Munkaügyi Kollégium Polgári I. fokú Szakágához bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Ábrahám Juditot, a Monori Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szászi Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági
titkárát 2014. március 1. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e,

m ó d o s í t o t t a,
Ádám Éva tisztviselőt a 2014. március 12. napjától 2014.
május 11. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróság Vagyonjogi Csoport (P. III.) Kezelő Irodájára,
Kisné Szitás Mónika tisztviselőt a 2014. március 20. napjától
2014. május 19. napjáig terjedő időtartamra a Gyöngyösi
Járásbíróságra
k i r e n d e l t e,
Sáska Gábor József tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2014.
június 16. napjával – közös megegyezésre tekintettel –,
dr. Poronyi Györgyi tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2014.
május 1. napjával – lemondására tekintettel –

dr. Doros Szabinát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát 2014. március 1. napjától a Fővárosi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.
A Debreceni Törvényszék elnöke
dr. Szászi Juditot, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírósági titkárát 2014. március 1. napjától a Budapest Környéki Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Teremi Sándort, a Debreceni Törvényszék bírósági titkárát 2014. március 1. napjától büntetés végrehajtási ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

m e g s z ü n t e t t e.
k i j e l ö l t e.

A KÚRIA ELNÖKÉNEK ÉS
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
A Kúria elnöke
dr. Wellmann György kollégiumvezetőt a 2014. március 1.
napjától 2020. február 28. napjáig terjedő időtartamra a
Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezetőjévé
k i n e v e z t e.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. Ajtay-Horváth Violát a 2014. február 20. napjától 2014.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz,
dr. Balassa Virágot a 2014. február 20. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Monori Járásbírósághoz,
dr. Besenyei Anitát a 2014. február 20. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Dabasi Járásbírósághoz,
dr. Horváth Szandrát a 2014. február 20. napjától 2014.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Váci Járásbírósághoz,
dr. Kovács Annát a 2014. február 20. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbírósághoz bírósági fogalmazói munkakörbe és
dr. Szászi Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát 2014. március 1. napjától a Polgári, Közigazga-

A Győri Törvényszék elnöke
Nagy Pétert, a Győri Törvényszék tisztviselőjét, osztályvezető-helyettest a 2014. március 7. napjától 2014. december
31. napjáig terjedő időtartamra a Győri Törvényszék Gazdasági Hivatala osztályvezetői feladatainak ellátásával
m e g b í z t a.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
dr. Kis Lászlót, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2014. március 10. napjától határozatlan időtartamra és
dr. Gyarmati Editet, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2014. március 17. napjától határozatlan
időtartamra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Doros Szabinát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát
2014. március 1. napjától határozatlan időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz és
dr. Herman Szilárdot, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2014. március 11. napjától határozatlan időtartamra a
Budapesti II. és III. Kerületi Bírósághoz bírósági titkári
munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Varga Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2014. március 13. napjától és
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dr. Kormány Zitát, a IV. és XV. Kerületi Bíróság bírósági
titkárát 2014. április 1. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Miskolci Törvényszék elnöke
dr. Páricsné dr. Nagy Ágnest, a Miskolci Törvényszék bíráját 2014.
március 1. napjától a Miskolci Törvényszék tanácselnökévé,
dr. Pallagi Istvánt, az Ózdi Járásbíróság bíráját a 2014. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra
az Ózdi Járásbíróság elnökévé
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Szolgálati viszony megszűnések
Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Soós Andrásnak, a Budaörsi Járásbíróság bírósági fogalmazójának 2014. március 19. napjával,
felmentésére tekintettel
dr. Bayer Évának, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági
titkárának 2014. március 25. napjával,
határozott idejű kinevezése lejártára tekintettel
dr. Juhos Andrásnak, a Békési Járásbíróság bírósági fogalmazójának 2014. február 28. napjával.

k i n e v e z t e.
Igazolványok érvénytelenítése
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
dr. Mányik Istvánt, a Nyíregyházi Járásbíróság elnökét a
2014. március 5. napjától 2020. március 4. napjáig terjedő
időtartamra a Nyíregyházi Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e.
A Szegedi Törvényszék elnöke
dr. Borsos Juditot, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát
2014. március 15. napjától a Szegedi Törvényszékre bírósági
titkári munkakörbe
b e o s z t o t t a,
dr. Sinkó Zsuzsannát, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát
2014. február 1. napjától büntető, polgári (gazdasági) és
szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Szombathelyi Törvényszék elnöke
Misikné dr. Bogáth Viktóriát, a Sárvári Járásbíróság bíráját
2014. március 15. napjától a Szombathelyi Törvényszék
illetékességi területén lévő ügyészségek által folytatott eljárás
során nyomozási bírói feladatok ellátására
k i j e l ö l t e.
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
dr. Balogh Márkot, a 2014. február 1. napjától 2015. január
31. napjáig terjedő időtartamra a Zalaegerszegi Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e.

SZEMÉLYI HÍREK
Hal ál ozás
Kollárné dr. Keller Anita, a Mohácsi Járásbíróság bírája
életének 40. évében 2014. március 13. napján, türelemmel
viselt, súlyos betegség következtében elhunyt.
A Pécsi Törvényszék Kollárné dr. Keller Anitát saját
halottjának tekinti.

Dr. Murányi Katalinnak, a Kúria tisztviselőjének a BA
162189 számú,
Molnár Tímeának, a Nyíregyházi Törvényszék igazságügyi
alkalmazottjának a BA 171612 számú,
Pásztor Katának, az Országos Bírósági Hivatal,
Gazdálkodási Főosztálya tisztviselőjének a BA 172176
számú,
Szabó Ferencnek, a Kecskeméti Törvényszék fizikai
alkalmazottjának a BA 174288 számú,
dr. Szalai Ágnesnek, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírósági titkárának a BC 602621 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bíróság Hivatal elnöke pályázatot hirdet
1. a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi állásának
betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a törvényszék időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását, büntető ügyszakban valamennyi ítélkezési
szinten a folyamatban maradt perek egy bíróra/tanácsra jutó
számának mérséklésére, civilisztika ügyszakban a törvényszék első fokú ítélkezési szintjén a befejezett perek egy bíróra jutó számának növelésére, a folyamatban maradt perek
egy bíróra jutó számának mérséklésére, büntető ügyszakban
a járásbíróságokon folyamatban maradt egy éven túli perek,
civilisztika ügyszakban a törvényszék első fokán folyamatban maradt egy éven túli gazdasági perek számának és ügyhátralékon belüli arányának mérséklését szolgáló elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
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- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében – az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs Főosztálya útján – az alábbi
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 30. napja.
A pályázatot a Szegedi Törvényszék elnökéhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell 3 példányban benyújtani.
2. a Balassagyarmati Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos (29. számú) bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja 12.00 óra.
A pályázatot a Balassagyarmati Járásbíróság elnökéhez
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) kell benyújtani.
3. a Fővárosi Törvényszéken 1 gazdasági ügyszakos
(Gazdasági Kollégium, 736. számú) bírói állás betöltésére.
A pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 22. napja.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
4. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 1 gazdasági
ügyszakos (Gazdasági Csoport, 455. számú) bírói állás
betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 22. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
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5. a Szolnoki Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos (52.
számú) bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 22. napja.
A pályázatot a Szolnoki Járásbíróság elnökéhez (5000
Szolnok, Kossuth út 1.) kell benyújtani.
6. a Szombathelyi Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos (33. számú) bírói állás betöltésére.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 33. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez
tartozó valamennyi bíróságra történő kirendelést kell
vállalnia.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
A pályázatot a Szombathelyi Járásbíróság elnökéhez (9701
Szombathely, Pf. 16.) kell benyújtani.
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégium katonai
tanácsában 1 tanácselnöki állás (22. számú) betöltésére.
Az állásra kizárólag határozatlan időre kinevezett katonai
bíró nyújthat be pályázatot.
A pályázat elbírálásánál 8 év, büntető ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlat előnyt jelent.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon részletes szakmai önéletrajzot. A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást
ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult, a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 5. napja 16.00 óra.
Az álláshely betöltésének várható időpontja:
2014. május 15. napja.
2. a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumában
2 tanácselnöki állásának (87-88. számú) betöltésére.
Az állásra kizárólag határozatlan időre kinevezett bíró
nyújthat be pályázatot. A pályázat elbírálásánál 8 év, büntető ügyszakban eltöltött, továbbá a Kúrián, ítélőtáblán büntető ügyszakban eltöltött, illetve az élet- és testi épség elleni,
valamint gazdasági bűncselekmények körében szerzett bírói
gyakorlat előnyt jelent.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon részletes szakmai önéletrajzot. A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást
ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult, a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény szerint kerül
megállapításra.
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A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. május 5. napja 16.00 óra.
Az álláshelyek betöltésének várható kezdő időpontja:
2014. május 15. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.
A Gyulai Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Battonyai Járásbíróság elnöki állásának (26. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
2. a Gyulai Járásbíróság elnöki állásának (51. számú)
betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
3. az Orosházi Járásbíróság elnöki állásának (65.
számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
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4. a Szeghalmi Járásbíróság elnöki állásának (74.
számú) betöltésére
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje,
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
Az 1-4. szám alatti pályázatokat a Gyulai Törvényszék elnökéhez (5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám) kell benyújtani.
A Kaposvári Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Fonyódi Járásbíróság elnöki állásának (38. számú) betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák
pályázhatnak.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetői
elképzeléseket tartalmazó pályamű csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja 16.00 óra.
2. a Siófoki Járásbíróság elnöki állásának (39. számú)
betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák
pályázhatnak.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetői
elképzeléseket tartalmazó pályamű csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja 16.00 óra.
3. a Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettesi állásának
(40. számú) betöltésére.
Az állásra a határozatlan időre kinevezett bírák
pályázhatnak.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetői
elképzeléseket tartalmazó pályamű csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja 16.00 óra.
Az 1-3. szám alatti pályázatokat a Kaposvári Törvényszék
elnökéhez (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) kell
benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
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A Miskolci Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Mezőkövesdi Járásbíróság elnöki (50. számú) állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a 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:
2014. május 30. napja 15.30 óra.
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
2. a Szerencsi Járásbíróság elnöki (53. számú) állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a 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:
2014. május 30. napja 15.30 óra.
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Miskolci Törvényszék elnökéhez (3525 Miskolc, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.
A Pécsi Törvényszék elnökhelyettese pályázatot hirdet
a Komlói Járásbíróság elnöki állásának (39. számú)
betöltésére.
Az álláshelyre határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál a legalább 5 éves bírói gyakorlat előnyt jelent.
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A pályázathoz szakmai önéletrajzot, valamint pályaművet
kell csatolni, amelyben a Komlói Járásbíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szóló elképzeléseiket ismertetik a pályázók.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény alapján kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja 16.00 óra.
Az álláshely betöltésének várható időpontja:
2014. június 15. napja.
A pályázatot a Pécsi Törvényszék elnökhelyetteséhez
(7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36.) kell benyújtani.
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki (69. számú) állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A pályázathoz a pályázó csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet, amelyben a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveit és azok megvalósulásának
ütemezését ismerteti.
A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatok és
információk a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság és a Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkárságán
szerezhetők be.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
2. a Nagykanizsai Járásbíróság elnöki állásának (27.
számú) betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A pályázathoz a pályázó csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet, amelyben a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveit és azok megvalósulásának
ütemezését ismerteti.
A Nagykanizsai Járásbíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatok és információk a Nagykanizsai
Járásbíróság és a Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkárságán szerezhetők be.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
3. a Nagykanizsai Járásbíróság elnökhelyettesi (53.
számú) állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A pályázathoz a pályázó csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet, amelyben a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveit és azok megvalósulásának
ütemezését ismerteti.
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A Nagykanizsai Járásbíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatok és információk a Nagykanizsai
Járásbíróság és a Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkárságán szerezhetők be.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 15. napja.
Az 1-3. szám alatti pályázatokat a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyetteséhez (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.)
3 példányban kell benyújtani.
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke
és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre
legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az
elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az
Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető
ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
Általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. §ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz
szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem
szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2) bekezdése
alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A Bjt. 4. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak
az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket. A
bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat
elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló
dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz
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csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való
beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a
jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és
személyek ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni
kell a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének
eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt vagy
igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel rendelkezik.
A Bjt. 5. § (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való
kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy a
Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011.
(III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel igazolnia kell azt
a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként azt a bíróságot kell megjelölni, ahová
a pályázatot a pályázóknak be kell nyújtani, figyelemmel arra,
hogy ez a szerv jogosult a Bjt. 100. § (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati
feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. § (1) bekezdésében meghatározott bíróság elnöke – a helyi bíróság
elnöke kivételével – elutasítja.
A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása
esetén a pályázatot elutasítja.
Főosztályvezetői állásra kiírt pályázat
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet
az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési Főosztály
főosztályvezetői állásának betöltésére.
Alkalmazási feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- szakirányú, a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
24. § (2) bekezdés szerinti felsőfokú iskolai végzettség,
- az Áht. 70. § (4) bekezdése szerinti engedély,
- legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Elvárt kompetenciák:
- szervezetszervezési ismeretek,
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- proaktivitás,
- kiváló kommunikációs készség, szóban és írásban
egyaránt,
- önálló munkavégzésre való képesség,
- csapatszellem,
- rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,
- jó szervezőkészség, eredményorientált személyiség.
Alkalmazási forma:
- az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időre szóló
kinevezéssel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony
határozatlan időre szóló főosztályvezetői megbízással.
A főosztályvezető bérezése:
- az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.
Főbb feladatok:
- a jogszabályok, az OBH elnökének döntései, utasításai
alapján önállóan vezeti a főosztályt,
- szakmai
feladatait
a
370/2011.
(XII.
31.)
Kormányrendelet 21. § (5) bekezdése és 22. §-a szerint
végzi.
Pályázathoz csatolni kell:
- az Ellenőrzési Főosztály szakmai irányításával
kapcsolatos terveit, elképzeléseit,
- részletes – aláírt – szakmai önéletrajzot, amely
tartalmazza az eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi
jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év,
hó, nap),
- nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy
személyes adatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
valamint az általa írásban felhatalmazott személyek és a
személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek
munkatársai kezeljék, továbbá arról, hogy a 370/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet 23. § (2) szakasza szerinti
véleményezés céljából szakmai önéletrajzát megküldheti az
államháztartásért felelős miniszternek,
- az iskolai végzettséget és a képesítést igazoló okiratokat,
- az Áht. 70. § (4) bekezdés szerinti engedélyt,
- 2 darab fényképet,
- amennyiben a pályázó nem igazságügyi alkalmazott,
igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről az Iasz. 11. §
(4) és (5) bekezdések szerinti tartalommal.
Munkavégzés helye: 1022 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.
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Osztályvezetői állásra kiírt pályázat
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék Műszaki Főosztályán 1 osztályvezetői állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik szakirányú (elsősorban
gépész- vagy építészmérnöki) felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai) végzettséggel, legalább 10 éves, műszaki területen
szerzett gyakorlattal, műszaki ellenőri, vagy felelős műszaki
vezetői jogosultsággal rendelkeznek, továbbá a területen
szerzett vezetői gyakorlat előnyt jelent.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló, többször módosított 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és
tényeket, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell
igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) és (5) bekezdésében
meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Budapest Környéki Törvényszéket
kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- az előírt végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezési határideje:
2014. április 25. napja 16.00 óra.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázó kiírója elutasítja. A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék (1443 Budapest, Pf. 175.) elnökének címezve kell benyújtani.
Végrehajtási ügyintézői állásra kiírt pályázatok

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 15. napja 16.00 óra.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. május 15. napja.
Jelentkezés módja: A jelentkezéseket az Országos Bírósági
Hivatal elnökéhez címezve, az Országos Bírósági Hivatal
Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay utca 16., I/111/b.)
részére kell 3 példányban megküldeni.

A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék területén (Budapesti II. és
III. Kerületi Bíróság) 1 fő 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 Vht. 233. § (1) bekezdés a) és c)d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, felsőfokú iskolai végzettséggel és végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek,
valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
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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 pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató szerint elkészített
pályamunkát és
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. április 25. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
Az állással kapcsolatban bővebb információ a Fővárosi
Törvényszék Személyügyi és Munkaügyi Osztályának munkatársától, Miskolczi Dóra tisztviselőtől kérhető a 354-6070es telefonszámon vagy a miskolczid@fovarosit.birosag.hu
e-mail címen.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve
postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy az Elnöki
Kezelőirodán (II. em. 17.) személyesen kell benyújtani.

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

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
2014. évi XIV. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír
alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól
56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi
változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról
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57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel
összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek
az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
88/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról
10/2014. (II. 25.) KIM rendelet
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendelet módosításáról
12/2014. (II. 28.) KIM rendelet
Egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk.
hatálybelépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
15/2014. (III. 12.) KIM rendelet
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendeletnek és egyes
kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével, valamint egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról
16/2014. (III. 13.) KIM rendelet
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról
21/2014. (III. 13.) KIM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új
Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról
23/2014. (III. 14.) KIM rendelet
Egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
24/2014. (III. 18.) KIM rendelet
A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.)
KIM rendelet módosításáról
22/2014. (III. 12.) BM rendelet
Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról
16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új
Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
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12/2014. (III. 14.) NFM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
13/2014. (III. 14.) NGM rendelet
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendelet, valamint a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról
7/2014. (III. 7.) AB határozat
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44 §ának „méltányolható közérdekből,” szövegrésze alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
8/2014. (III. 20.) AB határozat
Az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel
összefüggésben az Alaptörvény II. cikkének és a B) cikk (1)
bekezdésének értelmezéséről
1001/2014. (III. 20.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013.
(II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
1138/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat
A 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
Köf.5.073/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köm.5.074/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
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2014. április 7-11.
Bírói felkészítő képzés bírósági titkárok számára: Tárgyalásvezetési gyakorlat büntető ügyszakban (IV. modul)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 8.
Az Országos Bírói Tanács ülése
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal
2014. április 14.
Törvényszéki bírósági végrehajtók képzése
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 14-15.
Szerzői jog és jogsértések a XXI. században, információs
társadalom, informatikai és jogi kihívások az igazságszolgáltatásban
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 15-16.
Workshop kisebb helyi járásbíróságok vezetői részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 17-18.
Önállóan ellátható bírósági titkári feladatok csőd- és felszámolás ügyekben
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 22.
Bv. bírák konzultációja
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 24.
Bírósági prototípus oldalak üzemeltetői oktatása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 28-29.
Workshop büntető ügyszakos bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

Köf.5.075/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

JOGEGYSÉGI HATÁROZAT
PROGRAMOK
A KÚRIA
1/2014. PJE jogegységi határozata
2014. március 31. - április 4.
Bírói felkészítő képzés bírósági titkárok számára: Polgári
ügyszakhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek (II. modul
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 1.
Nyomozási bírák konzultációja
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. április 7-11.
Angol szaknyelvi képzés bírák és ügyészek számára az
uniós büntetőjogi együttműködés terén (Language Training
in the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters in
the EU)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

A Kúria Polgári Kollégiuma a Kúria elnökének indítványa
folytán, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 34. §-a (4) bekezdésének a)
pontja, valamint a Bszi. 195. §-ának (3) bekezdése alapján
jogegységi tanácsként eljárva meghozta a következő
jo ge gy sé g i ha t á r oz a t ot:
A Kúria Polgári Kollégiuma
1. az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően
irányadónak tekinti:
- a PJE határozatok közül a 1/2002., 3/2004., 2/2006.,
4/2006., 1/2008., 1/2011., 3/2012. és 6/2013. sz. PJE
határozatokat,
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- a PK vélemények közül a 1/2005., 1/2006. PK
véleményt,, a 1/2008. PK vélemény VIII. pontját, a 2/2009.
PK vélemény 2., 6., 8., 9. pontjait, az 1/2010. PK vélemény
10. pontját, a 2/2010. PK vélemény 2-4., 5/b., 6-9. pontjait,
10/b. pontját, az 1/2011. PK vélemény 1-7. és 9-12.
pontjait, a 2/2011. és a 3/2011. PK véleményeket, az
1/2012. PK vélemény 1-11. és 15. pontjait és a 2/2012. PK
véleményt,
- a Polgári Elvi Döntések közül a XXV. I. pontját – az
utolsó mondat és az ahhoz kapcsolódó indokolás kivételével –, a II., IV. és V. pontját, valamint a XXVI. Polgári Elvi
Döntést,
- a PK állásfoglalások közül a PK 1., 3., 4., 6.
állásfoglalásokat, a PK 9. állásfoglalás III., IV., VII. pontját,
a PK 29., 31., 34., 35., 40., 46., 47., 48., 76., 77., 80.
állásfoglalásokat, a 85. állásfoglalás b) pontját, a 86., 87.,
88., állásfoglalásokat, a 89. állásfoglalás a) és b) pontját, a
90., 97., 102., 104., 113., 192., 217., 261., 262., 265., 267.
állásfoglalásokat, a PK. 279. állásfoglalás II. pontját, a 281.
állásfoglalást, a 298. állásfoglalás I. és III. pontját,
- a GK állásfoglalások közül a GK 12., 30., 47., 54., 57.,
65. és a GK-MK 1. állásfoglalásokat,
- a GKT állásfoglalások közül a 26/1973. sz. állásfoglalást.
2. Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más,
hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó
ügyekre nézve is hatályon kívül helyezi, illetve
meghaladottnak tekinti:
(1) a PJE határozatok közül a 2/1998., 1/1999., 3/1999.,
5/1999., 2/2002., 1/2003., 2/2003., 3/2003., 1/2004.,
2/2004., 3/2008., 2/2010., 3/2010., 4/2010. és az 1/2012.
sz. PJE határozatokat;
(2) a PK vélemények közül a 2/2002. és a 3/2004. PK
véleményt, a 2/2010. PK vélemény 1. pontját;
(3) a PK állásfoglalások közül a PK 41., 50, 51. és 75.
állásfoglalásokat;
(4) a GK állásfoglalások közül a GK 7., 17., 21., 39., 43.,
64. és 74. sz. állásfoglalásokat;
(5) a GKT állásfoglalások közül a 7/1973., 28/1973.,
63/1973., 65/1973. és 85/1973. sz. állásfoglalást.
Indokolás
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iránymutatások, amelyek az új Ptk. hatályba lépésétől
függetlenül – az életviszonyok, illetve az alapul szolgáló
jogszabályok változása miatt – meghaladottnak tekintendők.
II.
A Kúria Polgári Kollégiumának tanácsai indokolással
ellátott javaslatot tettek arra, hogy szakterületükön melyek
azok az anyagi jogi tárgyú elvi iránymutatások,
a) amelyek az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően
irányadónak tekinthetőek, mivel az új rendelkezés tartalma
– a jogszabály változás ellenére – a régivel azonos és az
iránymutatás továbbra is szükséges, mert nem épült be az új
normaszövegbe;
b) amelyek az új Ptk.-tól függetlenül, az annak hatályba
lépését megelőző jogszabályi változások folytán vagy
egyszerűen csak az időmúlás, az életviszonyok megváltozása
folytán már meghaladottnak tekintendőek, illetve amelyek
azért feleslegesek, mert már átmentek a bírói gyakorlatba.
A tanácsok álláspontjának a Polgári Kollégium Elvi
Előkészítő Csoportja által elkészített összefoglalóját a
Polgári Kollégium tanácselnökei tanácselnöki értekezleten
előzetesen megvitatták, és javaslatuk figyelembe vételével
került sor a jogegységi indítvány előterjesztésére.
A felülvizsgálat és a jogegységi indítvány az új Ptk. által
szabályozott jogviszonyokra vonatkozott, a civilisztika egyéb
jogterületeire (pl. polgári eljárásjog, szellemi alkotások joga,
csődjog, médiajog) nem terjedt ki.
III.
A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra tett
nyilatkozatában a jogegységi indítvánnyal érintett elvi
iránymutatások közül csak a jogegységi határozatokkal
kapcsolatban foglalt állást, tekintettel arra, hogy csak ezekkel
kapcsolatban van törvényben biztosított legfőbb ügyészi
hatáskör. A legfőbb ügyész érdemi nyilatkozatában
egyetértett azzal, hogy a jelen jogegységi határozat 1.
pontjában felsorolt jogegységi határozatok az új Ptk.
alkalmazása körében is megfelelően irányadónak
tekinthetők. Továbbá egyetértett azzal is, hogy a 2. pontban
felsorolt jogegységi határozatokat indokolt hatályon kívül
helyezni.

I.
IV.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: új Ptk.), – amely a korábban külön
törvényekben szabályozott egyes jogterületeket (pl. társasági
jog, családjog) is magában foglal – 2014. március 15-én lép
hatályba. A Kúria elnöke indítványozta, hogy a Polgári
Kollégium vizsgálja felül: az új Ptk. által szabályozott
jogterületeken az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) és más, az új Ptk. hatályba lépésével hatályukat vesztő
jogszabályok alapján meghozott, anyagi jogi tárgyú polgári és
gazdasági jogegységi határozatai, kollégiumi véleményei,
illetve régebbi irányelvei, polgári elvi döntései, kollégiumi
állásfoglalásai és tanácselnöki értekezleti állásfoglalásai (a
továbbiakban együtt: elvi iránymutatások) közül melyek
azok, amelyeket megfelelően irányadónak tekint az új Ptk.
alapján elbírálandó ügyekben is. Egyúttal vizsgálja felül azt
is, hogy melyek azok az anyagi jogi tartalmú elvi

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (Bszi.) 195. §-ának (3) bekezdése értelmében
a Kúria elnökének indítványára a Kúria teljes kollégiuma
jogegységi tanácsként eljárva, jogegységi eljárás keretében a
törvény hatályba lépését megelőzően hozott irányelvek, elvi
döntések és kollégiumi állásfoglalások irányelvként, elvi
döntésként, kollégiumi állásfoglalásként való fenntartását
megszüntetheti abban az esetben is, ha egyébként a
jogegységi eljárás kezdeményezésének feltételei {Bszi. 32. §
(1 bek.} nem állnak fenn. Ennek hiányában az elvi
iránymutatások a Bszi. 195. §-ának (2) bekezdése szerint az
eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat
meghozataláig alkalmazhatók. A Bszi. 34. §-a (4)
bekezdésének a) pontja pedig kimondja, hogy a Kúria teljes
kollégiuma jogegységi tanácsként dönt akkor is, ha a
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jogegységi eljárás célja korábban meghozott jogegységi
határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése.
V.
1. A Kúria Polgári Kollégiuma a jogegységi indítvány
elbírálása során abból indult ki, hogy a régi Ptk. alapján,
illetve az új Ptk.-ba beépült jogterületek jogszabályai alapján
korábban meghozott elvi iránymutatások az új Ptk.
alkalmazási körébe tartozó esetekben nem irányadók, azok
ugyanis a korábbi jogszabályok alkalmazásához fűződő
jogértelmezést tartalmaznak. Ezért azt kellett meghatározni,
hogy melyek azok az elvi iránymutatások, amelyeket az új
Ptk. alkalmazása során - a fenti elv ellenére - mégis a
kollégium mint jogegységi tanács megfelelően irányadónak
tekint. A „megfelelő” alkalmazásra utalás azt jelenti, hogy az
új Ptk. alkalmazása körében is irányadónak tekintett
iránymutatásokban
foglalt
jogszabályokra
történő
hivatkozások alatt természetszerűen az új Ptk.-ban
tartalmilag azonos rendelkezést tartalmazó jogszabályhelyet
kell érteni. Ezeknek az elvi iránymutatásoknak a felsorolását
tartalmazza a jogegységi határozat rendelkező részének 1.
pontja, a jogegységi határozatokat, kollégiumi véleményeket
és az elvi iránymutatás korábbi eszközeit az áttekinthetőség
kedvéért megfelelően csoportosítva.
Mindazok az új Ptk. szabályozási körébe tartozó elvi
iránymutatások, amelyeket a jogegységi határozat 1.
pontjában foglalt felsorolás nem tartalmaz, az új Ptk. alapján
elbírálandó ügyekben nem irányadóak, hanem azok csak a
régi Ptk., illetve más hatályon kívül helyezett jogszabályok
(pl. Gt., Csjt.) alapján elbírálandó ügyekben alkalmazhatóak.
Annak, hogy egy iránymutatás az új Ptk. alkalmazása
körében nem irányadó, alapvetően kétféle oka van: a) az új
Ptk. rendelkezése eltér az elvi iránymutatásban alapul vett
korábbi rendelkezéstől; b) az iránymutatás szövegszerűen
vagy tartalmilag beépült az új Ptk.-ba, fenntartása tehát ezért
szükségtelen.
Ad a) Az új Ptk. eltérő rendelkezése miatt nem tartotta
irányadónak a Polgári Kollégium:
- a PJE határozatok közül az 1/2005., 2/2005., 1/2007.,
1/2010. PJE határozatokat,
- a Legfelsőbb Bíróság 17. sz. irányelvét,
- a PK vélemények közül a 2/2005. PK véleményt, az
1/2008. PK vélemény I-VII. pontját, a 3/2009. PK
véleményt, az 1/2010. PK vélemény 6. pontját, az 1/2011.
PK vélemény 8. pontját, az 1/2012. PK vélemény 12-14.
pontjait,
- a PK állásfoglalások közül a PK 2., 7. állásfoglalásokat, a
PK 9. állásfoglalás I-II., V-VI., IX-X. pontjait, a PK 33., 36.,
37., 38, 39., 42., 43., 44., 45. 49., 74., 81., 82., 83. sz.
állásfoglalásokat, a PK. 89. sz.. állásfoglalás c) pontját, a PK
100., 114. állásfoglalásokat, a PK. 279. állásfoglalás I. és III.
pontjait, a PK 284. állásfoglalást, a PK 298. állásfoglalás II.
pontját, a PK 299. állásfoglalást,
- a GK állásfoglalások közül a GK 9., 73. sz. állásfoglalást,
a GK-PK 1. állásfoglalást, a GKT 61/1973., 72/1973. és
2/1980. sz. állásfoglalást.
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Ad b) Az új Ptk.-ba beépültnek tekintette és ezért annak
alkalmazása körében nem tartotta irányadónak a Polgári
Kollégium:
- a PJE határozatok közül az 1/2000., 3/2006., 3/2013.,
5/2013. PJE határozatokat,
- a PK vélemények közül az 1/2004. PK véleményt, a
2/2009. PK vélemény 1., 3., 4-5. és 7. pontjait, az 1/2010.
PK vélemény 2-5., 7-9. pontjait, a 2/2010. PK vélemény
5/a. és 10/a. pontjait,
- a Polgári Elvi Döntések közül az I. PGED-t, az V. és a
XXIX.. PED-t, a XXV. PED III. pontját, a XXXII. PED-t,
- a PK állásfoglalások közül a PK 8., 11. sz. állásfoglalást, a
PK 9. állásfoglalás VIII. pontját, a PK 85. állásfoglalás a)
pontját, a PK 92., 105., 106. 107. és 183. sz. állásfoglalást,
- a GK állásfoglalások közül a GK 5., 6., 13., 14., 16., 18.,
25., 34., 35., 37., 48., 52., 66., 68. állásfoglalásokat
- a GKT állásfoglalások közül a GKT 36/1973., 76/1973.,
79/1973. és 92/1973. sz. állásfoglalásokat.
A Ptk.-ba beépültnek tekintett iránymutatásokkal
kapcsolatban a jogegységi tanács hangsúlyozza, hogy ezen
iránymutatások indokolásában foglalt – az új Ptk. szabályai
szellemével nem ellentétes – jogi okfejtések, érvek, elvi
megállapítások a továbbiakban is figyelembe vehetők,
idézhetők, hiszen azok sok esetben a normaszöveget
magyarázzák, kiegészítik, a rendelkezés tartalmát részletesen
kibontják. Az új Ptk. normaszövegének értelmezésében, a
jogi érvelés alátámasztásában ezek tehát felhasználhatók.
2. A Polgári Kollégium a jogegységi indítványnak
megfelelően vizsgálta továbbá, hogy melyek azok az elvi
iránymutatások, amelyek már a régi Ptk., illetve az új Ptk.
szabályozási körébe eső régi jogszabályok alapján
elbírálandó ügyekben sem alkalmazhatóak, mivel azokat a
régi Ptk. vagy az iránymutatás alapjául szolgáló jogszabály
változása, illetve az időmúlás vagy az életviszonyok változása
az új Ptk.-tól függetlenül meghaladottá tette. Ezeket az elvi
iránymutatásokat sorolja fel – az iránymutatás fajtája szerint
csoportosítva – a jogegységi határozat b) pontja. Ezek közül
a PJE határozatok hatályon kívül helyezése a Bszi. 34. § (4)
bekezdésének a) pontján, a többi elvi irányítási eszköz
meghaladottá nyilvánítása (fenntartásának megszüntetése) a
Bszi. 195. §-ának (3) bekezdésén alapul.
VI.
A kifejtett indokok alapján a Kúria Polgári Kollégiuma
mint jogegységi tanács a Bszi. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A jogegységi határozatot a Bszi. 42. §-ának (1) bekezdése
alapján a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a
Kúria honlapján közzéteszi.
Budapest, 2014. március 3.
Dr. Darák Péter s.k.
a jogegységi tanács elnöke
Dr. Kőrös András s. k.
előadó bíró

Dr. Almásy Mária s. k.
bíró
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Dr. Baka András s. k.
bíró

Dr. Bartal Géza s. k.
bíró

Böszörményiné dr. Kovács Katalin s. k.
bíró

Dr. Csiki Péter s. k.
bíró

Dr. Csőke Andrea s. k.
bíró

Dr. Csűri Éva s. k.
bíró

Dr. Erőss Monika s. k.
bíró

Dr. Farkas Attila s. k.
bíró

Dr. Harter Mária s. k.
bíró

Dr. Havasi Péter s. k.
bíró

Dr. Kiss Gábor s. k.
bíró

Dr. Kollár Márta s. k.
bíró

Dr. Kovács Zsuzsanna s. k.
bíró

Dr. Madarász Anna s. k.
bíró

Dr. Makai Katalin s. k.
bíró

Dr. Mészáros Mátyás s. k.
bíró

Dr. Mocsár Attila Zsolt s. k.
bíró

Dr. Molnár Ambrus s. k.
bíró

Dr. Orosz Árpád s. k.
bíró

Dr. Osztovits András s. k.
bíró

Dr. Pataki Árpád s. k.
bíró

Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes s. k.
bíró

Dr. Puskás Péter s. k.
bíró

Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s. k.
bíró

Dr. Szűcs József s. k.
bíró

Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.
bíró

KÖZLEMÉNY
A Pécsi Törvényszék közleménye

Dr. Török Judit s. k.
bíró

Dr. Udvary Katalin s. k.
bíró

Dr. Varga Edit s. k.
bíró

Dr. Vezekényi Ursula s. k.
bíró

Dr. Wellmann György s. k.
bíró

Dr. Zámbó Tamás s. k.
bíró

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Kollárné dr. Keller
Anita, a Mohácsi Járásbíróság bírája életének 40. évében
2014. március 13. napján, türelemmel viselt, súlyos betegség
következtében elhunyt.
Kollárné dr. Keller Anita igazságügyi szolgálati jogviszonyt
– mint bírósági titkár – 2004. május 1-jén létesített a Baranya
Megyei Bíróságon.
Kezdetben a Pécsi Munkaügyi Bíróságra, majd a Pécsi
Városi Bíróságra, 2010. január 1-jétől a Mohácsi Városi
Bíróságra került beosztásra.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2012. november 15.
napjával nevezte ki bíróvá és az Országos Bírósági Hivatal
Elnöke beosztotta őt a Mohácsi Városi Bíróságra.
Amíg az egészségi állapota lehetővé tette az ítélkező
tevékenységét
kiemelkedő
szakértelemmel
és
példamutatással végezte.
A Pécsi Törvényszék Kollárné dr. Keller Anitát saját
halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területéhez
tartozó járásbíróságok dolgozói
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