HELYESBÍTÉS

Tisztelt Olvasó/Pályázó!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2012/3. számának 11. oldalán az Országos
Bírósági Hivatal elnöke 2. szám alatti pályázatának kiírási szövege elírásra került
(2. a Fıvárosi Törvényszék Büntetı Kollégiumában 1 elsıfokú büntetı ügyszakos bírói
állás betöltésére.).
Helyesen:
„2. a Fıvárosi Törvényszék Büntetı Kollégiumában 2 elsıfokú büntetı ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázatok elbírálásánál elınyben részesülnek azok, akik legalább 6 éves büntetı bírói vagy 8
éves, jogi szakvizsgához kötött egyéb büntetı területen szerzett joggyakorlattal rendelkeznek.
Továbbá elınyt jelent az élet- és testi épség elleni, illetve a gazdasági jellegő ügyek elbírálásában
való jártasság is.
Az álláshelyekre beérkezı pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet alapján kerülnek
elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:

2012. április 20. napja.”
A Közlöny további tartalma változatlan.
Budapest, 2012. március 28.
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AJÁNLÁS
4/2012. (II. 23.) OBH Elnöki
ajánlás
a bírósági vezetők, bírák és igazságügyi alkalmazottak
szabadságolási rendjéről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
76. §-a (1) bekezdésének b) pontjában írt jogkörömnél fogva
javaslom, hogy az ítélőtáblákon, a törvényszékeken és az
Országos Bírósági Hivatalnál a vezetők, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak évi rendes szabadságának kiadására
lehetőleg 2012. július 16. napjától augusztus 17. napjáig,
illetve 2012. december 27. napjától december 31. napjáig
terjedő időben kerüljön sor.
Az ajánlás 2012. december 31. napján hatályát veszti.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HATÁROZAT
32/2012. (II. 23.) OBHE számú
határozat
a 2012. évi szabadságolási renddel kapcsolatos
szervezési feladatokról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként felkérem az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeit, hogy az évi rendes
szabadság általános megkezdését megelőzően egy hónappal,
írásban tájékoztassák az Országos Bírósági Hivatalt
- az ítélőtábla, illetve a törvényszék elnöke, elnökhelyettese, a kollégiumvezetők és kollégiumvezető-helyettesek
szabadságának időtartamáról és
- a távollévő vezetők szabadságának idejére meghatározott
helyettesítési rendről.
Az évi rendes szabadság általános megkezdésétől az időszak végéig a bíróságokon a bírák olyan számban dolgozzanak, hogy a bíróságok működése és az eljárási határidők
megtartása biztosított legyen.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Ajtony Tímeát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
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Albelné dr. Hoksári Évát, a Szolnoki Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. André Tibort, a Veszprémi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bagdi Árpád Gyulát, a Gyulai Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Baji Dóra Antóniát, a Debreceni Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Balázs Linda Szilviát, a Miskolci Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Balogh Mártát, az Esztergomi Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Juditot, minisztériumi osztályvezetőt,
dr. Bata Tímeát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
Bálintné dr. Szegedi Noémit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bónis Krisztinát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Borbély-Szabó Franciskát, a Szolnoki Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bors Ágnes Edit jogászt,
dr. Bozsó Pétert, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
Breczkáné dr. Békési Gabriellát, a Nyíregyházi Városi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Darók Katalint, a Békési Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Debre Magdolnát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Delényi Erikát, a Fehérgyarmati Városi Bíróság bírósági
titkárát,
Doszpothné dr. Hodosi Esztert, a Zalaegerszegi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Erményi Kingát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Élő-Prosszer Bernadettet, a Monori Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Gál Attilát, a Barcsi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Gáll Editet, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Gondán-Evetovits Andreát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Gulyás Istvánt, az Egri Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Gyekiczky Tamás ügyvédet,
dr. Halász Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Hangay Melinda Máriát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Hegedűs Pétert, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Henzsel Annamáriát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Héthy Esztert, a Debreceni Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Horváth Emesét, az Esztergomi Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Ifkovics Irinát, a Kaposvári Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Ivanovics Georginát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Jakabovits Pétert, a Tatabányai Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Jancsák Ramónát, a Tatabányai Városi Ügyészség ügyészét,
dr. Józsa Zsolt ügyvédet,
Kalináné dr. Knoll Anikót, a Füzesabonyi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Karasz Zsuzsannát, a Kecskeméti Városi Bíróság bírósági
titkárát,
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dr. Kardos Andreát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kelemen Diána Valériát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
Kemenesiné dr. Akóts Angélát, a Tatabányai Városi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Keszthelyi Alajos Pétert, a Váci Városi Bíróság bíráját,
dr. Király Editet, a Gödöllői Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kiss Juditot, a Keszthelyi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kiss Kamilla Dórát, a Szolnoki Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Kóbor Jenőt, a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kocsis Péter Csabát, a Szolnoki Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Kollár Zsuzsát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kormos-Varga Valériát, a Debreceni Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kosza Yvette ügyvédet,
dr. Kovács Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Krénusz Évát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Kulcsár Zitát, a Budaörsi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kurucz Ákos Józsefet, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Lázár-Staár Ágota Katalint, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Márkus Anikót, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Maschl Ildikót, a Szentendrei Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Mazzag Juditot, a Zalaegerszegi Városi Bíróság bírósági
titkárát,
Monostoriné dr. Oravecz Ágnest, a Balassagyarmati Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Morár Szilviát, a Dunakeszi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Nagy Gabriellát, a Szolnoki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Nagy Ibolya Gyöngyit, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Nagy-Bérces Adrienn Máriát, a Győri Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Nagyné dr. Sipos Szilvia Máriát, a Füzesabonyi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Ocskó Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
Orbánné dr. Jeszenszky Piroska Mártát, a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Pálinkás Kornélia Anikót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Patyi Adriennt, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Pető Katalint, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Pokorny Gabriellát, a Budaörsi Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Rédei Andreát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Remes Gábort, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Repkényi Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Rohonyi Zsuzsannát, a Veszprémi Városi Bíróság bírósági
titkárát,
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dr. Rózsa Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni Ítélőtábla bírósági
titkárát,
dr. Ruzsits Ákos Jenőt, az Esztergomi Városi Bíróság bíráját,
dr. Sághi Borbála Mártát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
Sándorné dr. Gyurcsó Ildikót, a Pásztói Városi Bíróság bírósági titkárát,
Simonné dr. Peti Viktóriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Solymári Bélát, a Budaörsi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szabó Annát, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Szabó Istvánt, a Tiszafüredi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szabóné dr. Bubrik Katalint, a Nyíregyházi Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Székely Gábort, a Nagykanizsai Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Szendi-Horváth Erika Idát, a Gyulai Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárka Nórát, a Debreceni Városi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szepesházi Péterné dr. Tóth Katalint, a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Széplaki-Szabó Krisztina Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szilágyi István Zoltánt, a Veszprémi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szigeti Julianna Katalint, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Takácsné dr. Takács Dóra jogtanácsost,
dr. Tokovicz Adriennt, a Budaörsi Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Tóth András Imrét, a Szombathelyi Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Tóth Csillát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Tóth Emese Boglárkát, a Debreceni Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Tóth Évát, a Tamási Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Tóth Istvánt, a Hatvani Városi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Ujlaki Tamást, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
Újváriné dr. Csűrös Gyöngyit, a Nyíregyházi Városi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Varju Lászlót, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Vass Andrea Beátát, a Miskolci Városi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Vass Pétert, a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség
ügyészét,
dr. Várkonyi Barbarát, a Kaposvári Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Várpalotai Tímea ügyvédet,
dr. Virányi Karolinát, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Völgyesi Barbarát, a Bajai Városi Bíróság bírósági titkárát
és
dr. Zengődiné dr. Lascsik Líviát, a Szekszárdi Városi Bíróság
bírósági titkárát a 2012. április 1. napjától 2015. március 31.
napjáig terjedő időtartamra,
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dr. Kutas Rékát, a Hevesi Városi Bíróság bírósági titkárát és
dr. Simon Károly Lászlót, a Szekszárdi Városi Bíróság bírósági titkárát a 2012. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Abért Jánost, a Dunaújvárosi Városi Bíróság bíráját,
dr. Beamter Anna Máriát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Borsodi Zoltánt, a Budaörsi Városi Bíróság bíráját,
dr. Gaider Bálintot, a Zalaegerszegi Városi Bíróság bíráját,
dr. Horváth Istvánt, a Dabasi Városi Bíróság bíráját,
dr. Kerepesy Krisztiánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Kovács Klaudiát, a Kaposvári Városi Bíróság bíráját,
dr. Krepelka Mártát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Márkus Esztert, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Minya Krisztián Csabát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját,
dr. Nagy Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Sinku Emese Ritát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Snóbli József Vilmost, a Monori Városi Bíróság bíráját,
dr. Somogyi Dávid Lászlót, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Steiner Gábort, a Budakörnyéki Bíróság bíráját,
dr. Steininger Imolát, a Tiszaújvárosi Városi Bíróság bíráját,
dr. Szakály Noémit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Szücs Katalint, a Budaörsi Városi Bíróság bíráját,
dr. Tulkán Katalin Ágnest, a Budakörnyéki Bíróság bíráját,
dr. Weidinger Ivettet, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
Zilahyné dr. Schőnviszky Anna Mártát, a Gödöllői Városi Bíróság bíráját és
dr. Zsúnyi Editet, a Kiskunhalasi Városi Bíróság bíráját
2012. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Müller Hermint, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2012.
június 30-ai hatállyal,
dr. Nemesné dr. Fekete Gabriellát, a Fehérgyarmati Városi Bíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót 2012. augusztus
31-ei hatállyal – lemondásukra tekintettel – bírói tisztségükből
f e l m e n t e t t e.
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34/2012. (II. 24.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Kaposvári
Törvényszék egy megyei elsőfokú civilisztikai ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Orbán
Miklós Istvánt a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012.
március 15. napjától a Kaposvári Városi Bíróságról a Kaposvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
35/2012. (II. 28.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Monori Városi
Bíróság egy polgári ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva Takácsné dr. Seres Sárát a Bjt. 34. §-ának
(1) bekezdése alapján 2012. március 1. napjától a Ceglédi
Városi Bíróságról a Monori Városi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
36/2012. (II. 29.) OBHE számú
határozat
a bírósági eljárások ésszerű időn belül való
befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói
álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól szóló
2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt bírói állásokra
benyújtott pályázatok elbírálásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként

33/2012. (II. 24.) OBHE számú
határozat
bírói állásra kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

1. A Fővárosi Ítélőtábla három büntető ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva
- dr. Ujvári Ákost a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. március 15. napjától a Budai Központi Kerületi Bíróságról,
- dr. Németh Nándort a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. március 15. napjától a Fővárosi Törvényszékről,
- dr. Vincze Piroskát a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. március 15. napjától a Fővárosi Törvényszékről
a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Fővárosi Törvényszéken egy másodfokú polgári ügyszakos bírói állás
betöltésére a Bírósági Közlöny 2011/11. számában a 2.
pontban kiírt pályázatot a Bjt. 20. §-ának (1) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánítom.

2. A Győr Ítélőtábla egy büntető ügyszakos bírói állására
benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Vajda Editet a Bjt. 34. §ának (1) bekezdése alapján 2012. március 15. napjától a
Győri Törvényszékről a Győri Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

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

3.a. A Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 14
büntető ügyszakos bírói állásra benyújtott pályázatokat
elbírálva
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- dr. Ajtony Tímeát, dr. Rózsa Máriát, dr. Krénusz Évát,
dr. Bíró Andort, dr. Repkényi Zsuzsannát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
- dr. Kardos Andreát, dr. Hangay Melinda Máriát,
dr. Debre Magdolnát bírói kinevezésre felterjesztem és a
Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budai Központi
Kerületi Bíróságra,
- dr. Sághi Borbála Mártát, dr. Morár Szilviát, dr. Vass
Pétert bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának
(1) bekezdése alapján a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra,
- dr. Hegedűs Pétert bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróságra,
- dr. Rédei Andreát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróságra osztom be,
- dr. Szabó Esztert a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. április 1. napjától a Szegedi Városi Bíróságról a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
3.b. A Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 33 polgári ügyszakos bírói állásra benyújtott pályázatokat elbírálva
- dr. Gáll Editet, dr. Széplaki-Szabó Krisztina Ágnest, dr. Gyekiczky
Tamást, Simonné dr. Peti Viktóriát, dr. Henzsel Annamáriát,
dr. Nagy Ibolya Gyöngyit, dr. Pálinkás Kornélia Anikót,
dr. Kollár Zsuzsát, dr. Ocskó Esztert, dr. Kosza Yvettet,
dr. Tokovicz Adriennt, dr. Bata Tímeát, dr. Ivanovics Georginát,
dr. Gondán-Evetovits Andreát, dr. Józsa Zsoltot bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be,
- dr. Erményi Kingát, dr. Kelemen Diána Valériát, dr. Bónis
Krisztinát, dr. Tóth Csillát, Bálintné dr. Szegedi Noémit,
dr. Remes Gábort, bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budai Központi Kerületi Bíróságra osztom be,
- dr. Solymári Bélát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra osztom be,
- dr. Ujlaki Tamást, dr. Szepesházi Péterné dr. Tóth
Katalint, dr. Márkus Anikót bírói kinevezésre felterjesztem
és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budapesti IV.
és XV. Kerületi Bíróságra osztom be,
- Orbánné dr. Jeszenszky Piroska Mártát bírói kinevezésre
felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra osztom be,
- dr. Kurucz Ákos Józsefet, dr. Szabó Annát, dr. Banu
Zsoltné dr. Szabó Juditot, dr. Bozsó Pétert bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Fővárosi Munkaügyi Bíróságra osztom be,
- Novákné dr. Nagy Juditot a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése
alapján 2012. április 1. napjától a Monori Városi Bíróságról
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
- Baloghné dr. Horváth Viktória Rózsát a Bjt. 34. §-ának (1)
bekezdése alapján 2012. április 1. napjától a Miskolci Városi Bíróságról a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
- dr. Andrássy Mónika Máriát a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. április 1. napjától a Fővárosi Törvényszékről a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.
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4.a. A Balassagyarmati Városi Bíróság egy polgári ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatot elbírálva Monostoriné
dr. Oravecz Ágnest bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Balassagyarmati Városi
Bíróságra osztom be.
4.b. A Salgótarjáni Városi Bíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva Sándorné
dr. Gyurcsó Ildikót bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Salgótarjáni Városi Bíróságra osztom be.
5.a. A Ráckevei Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kasztory Lászlót
a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. április 1. napjától a Tiszaújvárosi Városi Bíróságról a Ráckevei Városi
Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
5.b. A Dunakeszi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Sándor-Szőke
Zsuzsannát a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012.
április 1. napjától a Gödöllői Városi Bíróságról a Dunakeszi
Városi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
5.c. A Budakörnyéki Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kulcsár Zitát
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budakörnyéki Bíróságra osztom be.
5.d. A Ráckevei Városi Bíróság egy büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Karasz
Zsuzsannát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §ának (1) bekezdése alapján a Ráckevei Városi Bíróságra
osztom be.
5.e. A Monori Városi Bíróság egy büntető ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Simon Gabriellát
a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. április 1. napjától a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról a Monori
Városi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
5.f. A Gödöllői Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Király Editet
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Gödöllői Városi Bíróságra osztom be.
5.g. A Budapest Környéki Munkaügyi Bíróság kettő bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Maschl Ildikót
és dr. Pokorny Gabriellát bírói kinevezésre felterjesztem és a
Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Budapest Környéki
Munkaügyi Bíróságra osztom be.
5.h. A Budakörnyéki Bíróság három polgári ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Halász Juditot,
dr. Pető Katalint, dr. Virányi Karolinát bírói kinevezésre
felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a
Budakörnyéki Bíróságra osztom be.
6.a. A Debreceni Városi Bíróság öt polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Héthy Esztert,
dr. Baji Dóra Antóniát, dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst,
dr. Kormos-Varga Valériát és dr. Tóth Emese Boglárkát
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Debreceni Városi Bíróságra osztom be.
6.b. A Debreceni Városi Bíróság egy büntető ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Szentmiklóssy-Szabó
Boglárka Nórát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26.
§-ának (1) bekezdése alapján a Debreceni Városi Bíróságra
osztom be.
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7.a. A Füzesabonyi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Nagyné
dr. Sipos Szilvia Máriát bírói kinevezésre felterjesztem és a
Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Füzesabonyi Városi
Bíróságra osztom be.
7.b. A Gyöngyösi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva Kalináné dr.
Knoll Anikót bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §ának (1) bekezdése alapján a Gyöngyösi Városi Bíróságra
osztom be.
7.c. A Hatvani Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva (Bírósági Közlöny
2011/10. Különszámának 17. pontja) dr. Gulyás Istvánt
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Hatvani Városi Bíróságra osztom be.
7.d. A Hatvani Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva (Bírósági Közlöny
2011/10. Különszámának 16. pontja) dr. Tóth Istvánt bírói
kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Hatvani Városi Bíróságra osztom be.
7.e. A Hevesi Városi Bíróság egy büntető ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kutas Rékát
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Hevesi Városi Bíróságra osztom be.
7.f. Az Egri Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kelemen Péter
Józsefet a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. április
1. napjától a Hatvani Városi Bíróságról az Egri Városi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
8. A Győri Városi Bíróság két büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Nagy-Bérces
Adrienn Máriát és dr. Takácsné dr. Takács Dórát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Győri Városi Bíróságra osztom be.
9.a. A Békéscsabai Városi Bíróság kettő polgári ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Bagdi
Árpád Gyulát és dr. Szendi-Horváth Erika Idát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján
a Békéscsabai Városi Bíróságra osztom be,
9.b. A Békéscsabai Városi Bíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Darók
Katalint bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának
(1) bekezdése alapján a Békéscsabai Városi Bíróságra osztom be.
10.a. A Kaposvári Városi Bíróság kettő büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Gál Attilát
és dr. Ifkovics Irinát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Kaposvári Városi Bíróságra osztom be.
10.b. A Kaposvári Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Várkonyi
Barbarát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1)
bekezdése alapján a Kaposvári Városi Bíróságra osztom be.
11. A Bajai Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Völgyesi Barbarát
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
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alapján a Bajai Városi Bíróságra osztom be.
12.a. A Miskolci Városi Bíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Vass Andrea
Beátát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1)
bekezdése alapján a Miskolci Városi Bíróságra osztom be.
12.b. A Miskolci Városi Bíróság két civilisztikai ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Balázs
Linda Szilviát és dr. Varju Lászlót bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Miskolci
Városi Bíróságra osztom be.
13.a. A Nyíregyházi Városi Bíróság kettő polgári ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva Újváriné
dr. Csűrös Gyöngyit és Breczkáné dr. Békési Gabriellát bírói
kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Nyíregyházi Városi Bíróságra osztom be.
13.b. A Mátészalkai Városi Bíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatot elbírálva dr. Delényi
Erikát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1)
bekezdése alapján a Mátészalkai Városi Bíróságra osztom be.
13.c. A Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság egy bírói állására
benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Szabóné dr. Bubrik
Katalint bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának
(1) bekezdése alapján a Nyíregyházi Munkaügyi Bíróságra
osztom be.
14.a. A Pécsi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Altmayer Alexandrát a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. március
15. napjától a Mohácsi Városi Bíróságról a Pécsi Városi
Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
14.b. A Szigetvári Városi Bíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Darvasi
Szilviát a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. március
15. napjától a Siklósi Városi Bíróságról a Szigetvári Városi
Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
15.a. A Szegedi Városi Bíróság egy civilisztikai ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Tolna
Andrást a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. március 15. napjától a Szolnoki Városi Bíróságról a Szegedi Városi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
15.b. A Szegedi Városi Bíróság egy büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kóbor Jenőt
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Szegedi Városi Bíróságra osztom be.
16.a. A Tamási Város Bíróság egy büntető ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Tóth Évát bírói
kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Tamási Városi Bíróságra osztom be.
16.b. A Bonyhádi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Zengődiné
dr. Lascsik Líviát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Bonyhádi Városi Bíróságra osztom be.
17.a. A Székesfehérvári Városi Bíróság kettő büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva
dr. Lázár-Staár Ágota Katalint és dr. Patyi Adriennt bírói
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kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Székesfehérvári Városi Bíróságra osztom be.
17.b. A Székesfehérvári Városi Bíróság kettő polgári ügyszakos bírói állásra benyújtott pályázatokat elbírálva
- dr. Imre Pétert a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. április 1. napjától a Dunaújvárosi Városi Bíróságról,
- dr. Sasvári Pétert a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. április 1. napjától a Fővárosi Törvényszékről a Székesfehérvári Városi Bíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.
18.a. A Szolnoki Városi Bíróság kettő polgári ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Borbély-Szabó
Franciskát és dr. Kiss Kamilla Dórát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Szolnoki
Városi Bíróságra osztom be.
18.b. A Szolnoki Munkaügyi Bíróság egy bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Nagy Gabriellát bírói
kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Szolnoki Munkaügyi Bíróságra osztom be.
18.c. A Karcagi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Szabó Istvánt
bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Karcagi Városi Bíróságra osztom be.
18.d. A Szolnoki Városi Bíróság kettő büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva Albelné dr. Hoksári
Évát és dr. Kocsis Péter Csabát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Szolnoki
Városi Bíróságra osztom be.
19. A Szombathelyi Városi Bíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Tóth András
Imrét bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1)
bekezdése alapján a Szombathelyi Városi Bíróságra osztom
be.
20.a. A Tatabányai Városi Bíróság egy büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Jancsák
Ramónát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1)
bekezdése alapján a Tatabányai Városi Bíróságra osztom be.
20.b. A Tatabányai Városi Bíróság egy polgári ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva Kemenesiné
dr. Akóts Angélát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Tatabányai Városi Bíróságra osztom be.
20.c. A Komáromi Városi Bíróság kettő büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Jakabovits
Pétert és dr. Horváth Emesét bírói kinevezésre felterjesztem
és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Komáromi Városi Bíróságra osztom be.
20.d. A Komáromi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Hartmann
Norbertet a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012.
március 15. napjától a Tatabányai Városi Bíróságról a
Komáromi Városi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
20.e. Az Esztergomi Városi Bíróság egy büntető ügyszakos
bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Balogh
Mártát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1)
bekezdése alapján az Esztergomi Városi Bíróságra osztom be.
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20.f. Az Esztergomi Városi Bíróság kettő polgári ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva
- dr. Rácz Júlia Ágnest a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján 2012. március 15. napjától a Pesti Központi Kerületi
Bíróságról,
- dr. Sarkantyu Szabolcsot a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése
alapján 2012. március 15. napjától a Tatabányai Városi
Bíróságról az Esztergomi Városi Bíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.
20.g. A Tatabányai Munkaügyi Bíróság egy bírói állására
benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Várpalotai Tímeát bírói
kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Tatabányai Munkaügyi Bíróságra osztom be.
21.a. A Veszprémi Városi Bíróság négy civilisztikai ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva
- dr. André Tibort és dr. Bors Ágnes Editet bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a
Veszprémi Városi Bíróságra osztom be,
- dr. Kosztyu Tímeát a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. március 15. napjától az Ajkai Városi Bíróságról,
- dr. Benyó Györgyöt a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. március 15. napjától a Tapolcai Városi Bíróságról a
Veszprémi Városi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
21.b. A Veszprémi Városi Bíróság kettő büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Szilágyi István Zoltánt és dr. Rohonyi Zsuzsannát bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján
a Veszprémi Városi Bíróságra osztom be.
22.a. A Zalaegerszegi Városi Bíróság egy civilisztikai ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva
dr. Mazzag Juditot bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Zalaegerszegi Városi
Bíróságra osztom be.
22.b. A Keszthelyi Városi Bíróság egy civilisztikai ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Kiss
Juditot bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1)
bekezdése alapján a Keszthelyi Városi Bíróságra osztom be.
22.c. A Nagykanizsai Városi Bíróság egy civilisztikai ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva
dr. Székely Gábort bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt.
26. §-ának (1) bekezdése alapján a Nagykanizsai Városi
Bíróságra osztom be.
22.d. A Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság egy bírói állására
benyújtott pályázatokat elbírálva Doszpothné dr. Hodosi
Esztert bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának
(1) bekezdése alapján a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságra
osztom be.
A nyertes – bírói kinevezéssel nem rendelkező – pályázók
bírói kinevezésére 2012. április 1. napjától 2015. március 31.
napjáig, a 7.e. pontban nyertes dr. Kutas Réka pályázó bírói
kinevezésére 2012. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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37/2012. (II. 29.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

40/2012. (III. 5.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák
kijelöléséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Nyíregyházi
Törvényszék Polgári-Közigazgatási Kollégiuma egy megyei
elsőfokú bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva
dr. Petrov Ágnest a Bjt. 34. §-ának (1) bekezdése alapján
2012. március 15. napjától a Nyíregyházi Városi Bíróságról a
Nyíregyházi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Rejtő Ilkát, a Miskolci Törvényszék bíráját, dr. Horváth
Györgyit és dr. Sepsi Erikát, a Veszprémi Törvényszék
tanácselnökeit, dr. Csabai Gyöngyit, dr. Kovácsfi Lászlót és
dr. Vargáné dr. Keresztes Klárát, a Veszprémi Törvényszék
bíráit 2012. március 10. napjától a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
38/2012. (II. 29.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról
1.a. A Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Cégbírósági Csoportjának egy bírói állására benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Szigeti Julianna Katalint bírói
kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §-ának (1) bekezdése
alapján a Budapest Környéki Törvényszékre osztom be.
Dr. Szigeti Julianna Katalin bírói kinevezésre 2012. április 1.
napjától 2015. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
1.b. A Dunakeszi Városi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói
állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Élő-Prosszer
Bernadettet bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §ának (1) bekezdése alapján a Dunakeszi Városi Bíróságra
osztom be.
Dr. Élő-Prosszer Bernadett bírói kinevezésre 2012. április
1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
2. A Szekszárdi Városi Bíróság egy büntető ügyszakos bírói állására benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Simon
Károly Lászlót bírói kinevezésre felterjesztem és a Bjt. 26. §ának (1) bekezdése alapján a Szekszárdi Városi Bíróságra
osztom be.
Dr. Simon Károly László bírói kinevezésre 2012. május 1.
napjától 2015. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
39/2012. (III. 5.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bírák kijelöléséről
Dr. Petrovits Gergelyt, a Hatvani Városi Bíróság bíráját és
dr. Élő Andrást, a Tatabányai Városi Bíróság bíráját 2012.
március 10. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében eljáró
bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
dr. Nyujtó Katalint, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírót, osztályvezetőt 2012. március 1. napjától határozatlan időtartamra
megbízta
a Bírósági Főosztály Bírósági Humánpolitikai Osztályon a
főosztályvezető-helyettesi feladatok ellátásával,
dr. Örkényi Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2012.
március 1. napjától határozatlan időtartamra – hozzájárulásával – az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály
Bírósági Igazgatási Osztályához bírói munkakörbe beosztotta, és egyidejűleg
megbízta
az osztályvezetői feladatok ellátásával,
dr. Vadász Viktort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját a 2012. március 1. napjától 2012. július 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra – hozzájárulásával – az Országos
Bírósági Hivatal Elnöki Titkárság Jogszabály-véleményezési
Osztályához bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a,
Szakács Györgyné felkért osztályvezetőnek a határozott időre szóló szolgálati jogviszonyát 2012. március 5. napjától
határozatlan időre módosította, és egyidejűleg
kinevezte
az Országos Bírósági Hivatal Pénzügyi Ellenőrzési Önálló
Főosztályának osztályvezetőjévé,
Hevő Béláné tisztviselőnek a határozott időre szóló kinevezését a 2012. március 16. napjától 2012. szeptember 15.
napjáig tartó határozott időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
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Papp József gépkocsivezetőnek az Országos Bírósági Hivatalnál fennálló szolgálati viszonyát 2012. március 31-ei hatállyal – felmentéssel –
m e g s z ü n t e t t e.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. Tergalecz Esztert a Budapest Környéki Munkaügyi Bíróságra 2012. március 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Steffel Boglárkát, a Budaörsi Városi Bíróság bírósági titkárát 2012. február 20. napjától és
dr. Ábrahám Orsolya Csillát, a Budaörsi Városi Bíróság bírósági titkárát 2012. február 29. napjától a Budapest Környéki
Törvényszékhez bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
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és egyidejűleg a fenti időponttól egyesbíró hatáskörében
eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
A Miskolci Törvényszék elnöke
dr. Bacsó-Szemán Zsuzsa Esztert,
dr. Fekete Mátét,
dr. Hegyközi Bélát és
dr. Kovács Kárment 2012. január 1. napjától,
dr. Farkas Esztert és
dr. Sztankó Ágnes Mártát 2012. február 15. napjától a Miskolci Városi Bíróságra,
dr. Emőd Anitát 2012. január 1. napjától a Szerencsi Városi
Bíróságra és
dr. Gáll Tímeát 2012. január 1. napjától a Kazincbarcikai
Városi Bíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
dr. Takács Tibort a Mátészalkai Városi Bíróságra 2012. február 6. napjától bírósági titkári munkakörbe

dr. Steffel Boglárkának 2012. február 20. napjától és
dr. Ábrahám Orsolya Csillának 2012. február 29. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá történő
kijelölését

Breczkáné dr. Békési Gabriellát 2012. február 23. napjától
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 Fővárosi Törvényszék elnöke
Módis Ákosné dr. Máté Magdolna Erikát a Budapesti XX.,
XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra 2012. március 1. napjától
bírósági titkári munkakörbe

A Pécsi Törvényszék elnöke
dr. Antal Gábort, a Pécsi Törvényszék csoportvezető bíráját
a 2012. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő
időtartamra a Pécsi Törvényszék csoportvezető bírájává

k i n e v e z t e,

k i n e v e z t e.

dr. Gyulai Andreát, a Békési Városi Bíróság bírósági titkárát
2012. március 1. napjától a Fővárosi Törvényszékre bírósági
titkári munkakörbe

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
dr. Tóth Évát 2012. február 6. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

á t h e l y e z t e,
dr. Persina Katalin Mártát 2012. február 21. napjától egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

k i n e v e z t e,

k i j e l ö l t e.
A Szolnoki Törvényszék elnöke
dr. Varga Nóra Juditot, a Szolnoki Városi Bíróságra 2012.
február 1. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
dr. Tillinger Krisztinát a Kaposvári Városi Bíróságra 2012.
február 1. napjától bírósági titkári munkakörbe

SZEMÉLYI HÍREK

k i n e v e z t e,

Halálozás

és egyidejűleg a fenti időponttól egyesbíró hatáskörében
eljárásra jogosult bírósági titkárrá

Dr. Remes Zoltán, a Nyíregyházi Városi Bíróság elnökhelyettese 2012. február 24. napján 39. életévében elhunyt.
A Nyíregyházi Törvényszék saját halottjának tekinti.

k i j e l ö l t e.
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
Erdősiné dr. Bátor Csillát a Bajai Városi Bíróságra 2012. február 16. napjától bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,

Szolgálati viszony megszűnések
Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel
dr. Bíró Péternek és
Borosné dr. Tóth Beatrixnek a Tatabányai Városi Bíróság bírósági titkárainak 2012. február 29. napjával.
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Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Ilisz Gabriellának, a Fővárosi Törvényszék bírájának az
AA 106326 sorszámú,
dr. Kardos Sándornak, a Debreceni Ítélőtábla nyugalmazott
tanácselnökének az AA 103719 sorszámú,
dr. Kovács Andrásnak, a Budapest Környéki Törvényszék
elnökének az AB 201539 sorszámú,
Süliné dr. Tőzsér Erzsébetnek, a Debreceni Ítélőtábla nyugalmazott tanácselnökének az AA 107490 sorszámú bírói,
dr. Dubeczné dr. Horányi Cintiának, a Budapest Környéki
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárának a BC 602918 sorszámú,
Bagány Lászlónak, a Szegedi Törvényszék tisztviselőjének a
BA 170815 sorszámú,
Csáki Lajosnénak, a Kúria írnokának a BA 170301 sorszámú igazságügyi alkalmazotti,
Földi Évának, a Szegedi Törvényszék végrehajtó-helyettesének a DE 950182 sorszámú igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
Bélyegző érvénytelenítése
A „Zirci Városi Bíróság Elnöke 1.” feliratú körbélyegzője
elveszett.
A körbélyegző érvénytelen.

PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8
éves, jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen
belül legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a polgári, gazdasági, közigazgatási
ügyszakban eltöltött törvényszéki tanácselnöki, bírói gyakorlat előnyt jelent.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a kollégium időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását és az ügyhátralék kialakulásának megelőzését szolgáló elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés
megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos hosszú távú terveire, és azok megvalósításának ütemezésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.

2012/3. SZÁM
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 4. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Zalaegerszegi Törvényszék elnökéhez (8900
Zalaegerszeg, Várkör 2.) kell 3 példányban benyújtani.
2. a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumában 2
elsőfokú büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik
legalább 6 éves büntető bírói vagy 8 éves, jogi szakvizsgához
kötött egyéb büntető területen szerzett joggyakorlattal rendelkeznek. Továbbá előnyt jelent az élet- és testi épség elleni, illetve a gazdasági jellegű ügyek elbírálásában való jártasság is.
Az álláshelyekre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
3. a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumában 1
másodfokú büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik
legalább 6 éves bírói vagy 10 éves, jogi szakvizsgához kötött
egyéb büntető területen szerzett joggyakorlattal rendelkeznek. Továbbá előnyt jelent a vagyon elleni bűncselekmények
első-, illetve másodfokú elbírálásában való jártasság is.
Az álláshelyre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
4. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumában 1
elsőfokú polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik
legalább 3 éves polgári jogi joggyakorlattal, valamint házastársi, élettársi vagyonközösség megállapítása, tulajdonjog
megállapítása, közös tulajdon megszüntetése iránti, öröklési
jogi perekben, egyéb kártérítés, közigazgatási, bírósági,
ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítése iránti perekben, szerződések létezésével, érvényességével, érvénytelenségével, hatálytalanságával kapcsolatos, vállalkozási szerződéssel kapcsolatos perekben, továbbá hibás teljesítéssel
okozott kár megtérítése iránti, gazdasági társaság jogviszonyait érintő, valamint egyéb kötelmi jogi perekben való
jártassággal rendelkeznek.
Az álláshelyre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerülnek elbírálására.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
A 2-4. szám alatti pályázatokat a Fővárosi Törvényszék
elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.

11

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
5. a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon 1 büntető ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerülnek elbírálására.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
A pályázatot a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökéhez (1325 Budapest, Pf. 109.) kell benyújtani.
6. a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. III. Csoport)
1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
Az álláshelyre beérkező pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján kerülnek elbírálására.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökhelyetteséhez (1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának polgári szakágában 2 tanácselnöki, gazdasági szakágában
2 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásokra kizárólag határozatlan időre kinevezett bíró
nyújthat be pályázatot. A pályázat elbírálásánál 8 éves, polgári, illetve gazdasági ügyszakban eltöltött, továbbá a Kúrián,
ítélőtáblán polgári, illetve gazdasági ügyszakban eltöltött,
illetve kötelmi jogi perek 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.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2012. május 25. napja 12.00 óra.
Az álláshelyek betöltésének várható kezdő időpontja:
2012. július 1. napja.
2. a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumában
1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra kizárólag határozatlan időre kinevezett bíró
nyújthat be pályázatot. A pályázat elbírálásánál 8 éves, 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.

2012/3. SZÁM
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 25. napja 12.00 óra.
Az álláshely betöltésének várható kezdő időpontja:
2012. július 1. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.
A Győri Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában 1 polgári
fellebbviteli tanácselnöki állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
- a legalább 10 éves polgári ügyszakos gyakorlat,
- az 5 évnél vagy annál hosszabb időtartamú – különösen a
Kúrián, vagy ítélőtáblán szerzett – joggyakorlat.
A jelentkezők a pályázathoz csatoljanak szakmai önéletrajzot.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 15. napja.
Az álláshely betöltésének várható időpontja:
2012. július 1. napja.
A pályázatot a Győri Ítélőtábla elnökéhez (9021 Győr,
Domb u. 1.) kell benyújtani.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék Polgár-Közigazgatási
Kollégium Polgári Szakágához 1 másodfokú tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra azok a bírák pályázhatnak, akik legalább 7 éves
tényleges polgári bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 27. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez
(1443 Budapest, Pf. 175.) kell benyújtani.
Az Egri Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. az Egri Törvényszéken 1 polgári ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, polgári ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja 13.00 óra.
2. az Egri Törvényszéken 1 büntető ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves, büntető ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja 13.00 óra.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat az Egri Törvényszék elnökéhez (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) kell benyújtani.
A Győri Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Győri Törvényszéken 1 tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 10 éves, büntető ügyszakban eltöltött
gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a büntető másodfokú
ügyszakban eltöltött szolgálati idő.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 30. napja.
A pályázatot a Győri Törvényszék elnökéhez (9021 Győr,
Szent István út 6.) kell benyújtani.
A Gyulai Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Gyulai Törvényszéken 1 büntető ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál a legalább 5 éves, büntető ügyszakos törvényszéki (megyei, fővárosi) bírói gyakorlat előnyt
jelent.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja 12.00 óra.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan, illetve késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Gyulai Törvényszék elnökéhez (5700 Gyula,
Béke sgt. 38.) kell benyújtani.
A Kaposvári Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Kaposvári Törvényszéken 1 polgári ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra csak határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik
legalább 5 éves, civilisztikai ügyszakban szerzett törvényszéki bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 30. napja 14.00 óra.
2. a Barcsi Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az elnöki tisztségre azok a határozatlan időre kinevezett
bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal
rendelkeznek.
A büntető ügyszakos gyakorlat előnyt jelent.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet,
amely a pályázónak a Barcsi Városi Bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.

2012/3. SZÁM
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 30. napja.
Az állás betöltésének időpontja:
2012. július 1. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Kaposvári Törvényszék
elnökéhez (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) kell
benyújtani.
A Miskolci Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
az Encsi Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázathat.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a bíró, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A bíróság elnöke ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök ugyanazon
vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte,
ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács
előzetes hozzájárulásával nevezhető ki.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet,
amely a pályázónak az Encsi Városi Bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve
telefax-szám, stb.).
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 21. napja 15.30 óra.
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázat hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
A pályázatot a Miskolci Törvényszék elnökéhez (3542
Miskolc, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Nyíregyházi Városi Bíróság elnökhelyettesi állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a legalább 5 éves
bírói, valamint a büntető ügyszakos gyakorlat.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a Nyíregyházi Városi
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 pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus
levélcím, telefon-, illetve telefax-szám, stb.)
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 23. napja 16.00 óra.
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Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázat hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a törvényszék elnöke a pályázatot
elutasítja.
A pályázatot a Nyíregyházi Városi Bíróság elnökéhez
(4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
A Pécsi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási
Kollégiumában 1 polgári ügyszakos tanácselnöki állás
betöltésére.
Az álláshelyre határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves,
civilisztikai ügyszakban eltöltött bírói gyakorlat.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény alapján kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja 16.00 óra.
Az álláshely várható betöltési ideje:
2012. július 1. napja.
2. a Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiumában 1
büntető ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az álláshelyre határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves,
büntető ügyszakban eltöltött bírói gyakorlat.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény alapján kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja 16.00 óra.
Az álláshely várható betöltési ideje:
2012. július 1. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Pécsi Törvényszék elnökéhez (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) kell benyújtani.
A Szegedi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumában 1
tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 8 éves, büntető ügyszakban eltöltött bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a törvényszéki bírói
gyakorlat.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz csatolása szükséges.
A pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a
jogállásra vonatkozó rendelkezéseket a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 10. napja.
A kinevezés várható időpontja:
2012. július 1. napja.
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2. a Szentesi Városi Bíróság elnöki állásának beöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz csatolása szükséges. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói
értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és
kezelje (Bszi. 130. § (3) bekezdés).
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében a Szentesi Városi Bíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatokat és információkat a Szegedi Törvényszék, valamint a Szentesi Városi Bíróság elnöki irodájában ismerheti
meg.
A pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a
jogállásra vonatkozó rendelkezéseket a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 10. napja.
A kinevezés várható időpontja:
2012. július 1. napja.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Szegedi Törvényszék
elnökéhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Bonyhádi Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére és
2. a Tamási Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
Az állásra azok a bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves
tényleges bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.
A Bszi. 127. §-ának (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és
az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az
Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető
ki.
A Bszi. 130. §-ának (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény eltérően nem rendelkezik.
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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 (Bszi. 130. § (3) bekezdés).
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.
A bírósági vezetők illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2012. április 30. napja.
A kinevezés várható időpontja:
2012. július 1. napja.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati
feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A késedelmesen benyújtott pályázatot a törvényszék
elnöke elutasítja. A hiányos pályázatot benyújtó pályázót
rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek
elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja.
A pályázatokat a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.
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- a hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
2. a Karcagi Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A bíróság elnöke ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök ugyanazon
vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte,
ugyanazon bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács
előzetes hozzájárulásával nevezhető ki.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- 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 pályázat beérkezésének határideje:
2012. június 20. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Szolnoki Törvényszék
elnökéhez (5001 Szolnok, Kossuth u. 1.) kell benyújtani.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Bicskei Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra azok a bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves
tényleges bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.

1. a Zalaegerszegi Törvényszéken 2 civilisztikai ügyszakos tanácselnöki állás betöltésére.
Az állásokra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akiknek legalább 6 éves bírói gyakorlata van.
A pályázatok elbírálásánál a törvényszéki bírói gyakorlat előnyt jelent.
A pályázatokhoz a pályázó csatoljon szakmai önéletrajzot.

A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
A pályázatot a Székesfehérvári Törvényszék elnökéhez
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kell benyújtani.
A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Szolnoki Városi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A bíróság elnöke ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök ugyanazon
vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte,
ugyanazon bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács
előzetes hozzájárulásával nevezhető ki.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól;

A pályázatok beérkezésének határideje:
2012. április 30. napja.
2. a Lenti Városi Bíróság elnöki 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 megvalósításának
ütemezését ismerteti.
A Lenti Városi Bíróság működésével, működési feltételeivel
kapcsolatos adatok és információk a Lenti Városi Bíróság és a
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkárságán szerezhetők be.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 30. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat 3 példányban a Zalaegerszegi Törvényszék elnökéhez (8900 Zalaegerszeg, Várkör u.
2.) kell benyújtani.
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A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §-ának (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. §-ának (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és
az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az
Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető
ki.
A Bszi. 130. §-ának (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően
nem rendelkezik.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak –
tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól;
- a 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. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A Bjt. 4. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat
elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában
hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket,
ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a
bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének
eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt, vagy
igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel rendelkezik.
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A Bjt. 5. §-ának (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való
kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy a
Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. §-ának (1) bekezdésében megjelölt bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a
7/2011. (III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a közjegyző által hitelesített jogi diplomamásolatot, jogi
szakvizsga bizonyítvány másolatát,
- hatósági 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 bizonyítvány igénylésekor az „Adattovábbítás
iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként azt a
bíróságot kell megjelölni, ahová a pályázatot a pályázóknak
be kell nyújtani, figyelemmel arra, hogy ez a szerv jogosult a
Bjt. 100. §-ának (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati
feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott bíróság elnöke - a helyi bíróság
elnöke kivételével - elutasítja.
A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása
esetén a pályázatot elutasítja.
Európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére
kiírt pályázat
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2009. évi 1. számú,
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzata (a
továbbiakban: Szabályzat) 3. §-ának (1) bekezdése alapján a
Budapest Környéki Bíróságon 1 civilisztikai – határozott
idejű – európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A Szabályzat 2. §-ának (2) bekezdése értelmében az európai jogi szaktanácsadók határozatlan időre kinevezett bírák,
akik e tevékenységüket bírói feladataik ellátása mellett végzik. E tisztség betöltésének feltétele különösen a közösségi
jog gyakorlati szintű ismerete, valamint az Európai Unió
munkanyelvei (angol, német, francia) közül legalább az egyik
magas szintű ismerete.
A Szabályzat 4. §-ának (2) bekezdése alapján a pályázatok
értékelésénél figyelembe lehet venni a pályázó tudományos
tevékenységét, továbbá előnyként lehet figyelembe venni a
pályázó nemzeti trénerként, illetve európai jogi szaktanácsadóként végzett korábbi tevékenységet is.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és pályamű,
valamint közjegyző által hitelesített nyelvvizsga bizonyítvány csatolás szükséges, melyben a pályázó ismerteti az
európai jogi szaktanácsadók Budapest Környéki Törvény
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széken történő működésére vonatkozó elképzeléseit.
A Szabályzat 12. §-a és 13. §-a értelmében az európai jogi
szaktanácsadók – az Európai Unió hivatalos nyelveinek
állami nyelvvizsgával igazolt ismeretéért – a Bjt. vonatkozó
rendelkezései alapján idegennyelv-ismereti pótlékra jogosultak, valamint évente egy alkalommal, a mindenkori legalacsonyabb bírói alapilletmény 50%-ának megfelelő díjazásban
részesülnek.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. május 15. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez
(1443 Budapest, Pf. 175.) kell benyújtani.
Bírósági titkári állásra kiírt pályázat
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Székesfehérvári Törvényszéken 2 bírósági titkári
állás betöltésére.
Az álláshelyekre azok kaphatnak kinevezést, akik kinevezett bírósági titkárok, illetőleg rendelkeznek a bírósági titkári
kinevezés feltételeivel (1997. évi LXVIII. törvény 13. § (1)
bekezdés).
A pályázatok beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. április 30. napja.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, illetve a késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatokat a Székesfehérvári Törvényszék elnökéhez
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György u. 1.) kell benyújtani.
Végrehajtói állásra kiírt pályázat
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Nyíregyházi Törvényszéken 1 törvényszéki végrehajtói állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Vht.) 256. §-ának
(2) bekezdése folytán alkalmazott Vht. 233. §-ában foglalt
feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló, módosított 1997. évi LXVIII. törvény (a
továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint
vele szemben a Vht. 233. §-ának (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.
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A hatósági bizonyítvány tekintetében az „Adattovábbítás
iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Nyíregyházi Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz.
37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok
kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát, a
bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.)
IM rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről,
- csatolni kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kinevezése esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
1. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a saját és
a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről vagyonnyilatkozatot tesz.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 20. napja 14.00 óra.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Nyíregyházi Törvényszék elnökéhez (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
Belső ellenőri állásra kiírt pályázat
A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. §ának (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszéken
1 belső ellenőri állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ának (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 70. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázónak – az Iasz 11/A. §-ára figyelemmel – igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, továbbá hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy büntetlen előéletű, és a betöltendő munkakör ellátásához szükséges
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll.
A hatósági bizonyítvány tekintetében az „Adattovábbítás
iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Fővárosi
Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz.
37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok
kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről.
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Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 30. napja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. május 30. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék elnökéhez (1055
Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.

UNIÓS JOGI TANÁCSADÓ
Tájékoztató
az Európai Unió Bírósága előtt
folyamatban lévő, magyar bíróság által
kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásokról
C-378/10 VALE / Legfelsőbb Bíróság / 2010. július 28. /
Letelepedés szabadsága
Az ügyben a tárgyalás 2011. szeptember 14-én volt.
2011. december 15-én megtett indítványában Jääskinen
főtanácsnok úgy vélte, hogy önmagában az a tény, hogy a
társaság kéri a másik tagállamban létesített jogelődjének
bejegyezését a fogadó tagállam cégjegyzékébe, nem szolgálhat megfelelő alapul a társaság cégbejegyzési kérelmének
elutasításához.
Az ítélethirdetésre később kerül sor.
C-472/10 Invitel / Pest Megyei Bíróság / 2010. szeptember 29. / Fogyasztóvédelem
Trstenjak főtanácsnok 2011. december 6-án ismertette az
indítványát. A főtanácsnok szerint nem ellentétes az uniós
joggal egy olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a valamely eladó vagy szolgáltató által a fogyasztókkal kötött
szerződésekben használt tisztességtelen feltétel, amelynek
semmisségét a nemzeti bíróság törvényben meghatározott és
erre jogosult szervezet közérdekű keresete nyomán megállapítja, ezen eladó vagy szolgáltató által a fogyasztókkal kötött
szerződések egyikében sem fejt ki joghatásokat.
Az ítélethirdetésre később kerül sor.
C-527/10 ERSTE Bank / Legfelsőbb Bíróság / 2010.
november 15. / Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben
Az ügyben a tárgyalás 2011. október 27-én volt.
Az indítványát 2012. január 26-án kihirdető Mazák főtanácsnok szerint a Bíróságnak nincs hatásköre a Legfelsőbb
Bíróság által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
elbírálására.
Az ítélethirdetésre később kerül sor.
C-32/11 Allianz / Legfelsőbb Bíróság / 2011. január 21.
/ Verseny
A tárgyalásra 2012. június 7-én kerül sor.
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C-80/11 Mahagében / Baranya Megyei Bíróság / 2011.
február 22. / Adózás
A tárgyalásra 2012. március 15-én került sor.
C-142/11 Dávid / Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
/ 2011. március 23. / Adózás
A tárgyalásra 2012. március 15-én került sor.
C-218/11 Hochtief Solutions / Fővárosi Ítélőtábla /
2011. május 11. / Közbeszerzések
A tárgyalásra 2012. március 29-én kerül sor.
C-273/11 Mecsek-Gabona / Baranya Megyei Bíróság /
2011. június 3. / Adózás
A tárgyalásra 2012. május 10-én kerül sor.
C-364/11 Abdel El Karem El Kott és társai / Fővárosi
Bíróság / 2011. július 11. / Menekültek
A tárgyalásra 2012. május 15-én kerül sor.
C-397/11 Jőrös / Fővárosi Bíróság / 2001. július 27. /
Fogyasztóvédelem
A következő eljárási cselekmény a tárgyalás lesz (ha az
érintettek kérik vagy a Bíróság azt szükségesnek tartja),
melynek időpontját azonban még nem tűzték ki.
C-409/11 Csonka és társai / Fővárosi Bíróság / 2011.
augusztus 1. / Jogszabályok közelítése
A következő eljárási cselekmény a tárgyalás lesz (ha az
érintettek kérik vagy a Bíróság azt szükségesnek tartja),
melynek időpontját azonban még nem tűzték ki.
C-472/11 Banif Plus Bank / Fővárosi Bíróság / 2001.
szeptember 16. / Fogyasztóvédelem
A következő eljárási cselekmény a tárgyalás lesz (ha az
érintettek kérik vagy a Bíróság azt szükségesnek tartja),
melynek időpontját azonban még nem tűzték ki.
C-490/11 IBIS / Hajdú-Bihar Megyei Bíróság / 2011.
szeptember 26. / Igazságügyi együttműködés
A következő eljárási cselekmény a tárgyalás lesz (ha az
érintettek kérik vagy a Bíróság azt szükségesnek tartja),
melynek időpontját azonban még nem tűzték ki.
C-16/12 Hermes / Gyulai Törvényszék / 2012. január
13. / Az uniós jog alapelvei
Egy a Magyar Állammal szemben követelésekkel rendelkező cég kérelmére bírósági döntés született arról, hogy a
követeléseket az Állam tulajdonában álló, pontosan megjelölt ingatlanok értékesítéséből kell kielégíteni. Az ingatlanokat ezért végrehajtás alá vonták, rájuk végrehajtási jogot
jegyeztek be.
Mindeközben 2009. július 7-én hatályba lépett az Erdőtörvény, aminek azért van jelentősége, mert a végrehajtással
érintett ingatlanok egy része „erdő” művelési ág alá tartozik.
Márpedig az erdészeti szakhatóság állásfoglalása szerint ezen
ingatlanok az Erdőtörvény értelmében forgalomképtelen,
illetve korlátozottan forgalomképes ingatlannak minősülnek,
amelyek nem bocsáthatók végrehajtási árverésre.
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Az érintett cég ezután jogi eljárást indított annak kimondatása végett, hogy a vitatott ingatlanok forgalomképesek. Az
ügyben eljáró Gyulai Törvényszék arra a kérdésre vár választ
az Európai Bíróságtól, hogy összeegyeztethető-e az uniós
jog alapelveként számon tartott jogbiztonság és jogos elvárás elvével egy olyan nemzeti jogszabály, amely a tagállam
által tulajdonosi minőségben biztosítékul adott ingatlanokat
nyilvánít forgalomképtelenné, és ezzel azok végrehajtás
keretében történő értékesítését az állam hitelezője számára
lehetetlenné teszi.
Az ügyben jelenleg az írásbeli eljárás van folyamatban.
C-33/12 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság és C-38/12 Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság / Fővárosi Törvényszék és SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Bíróság / 2012. január 24. és 2012.
január 26. / Mezőgazdaság
A Fővárosi Törvényszék és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság elé is olyan ügyek kerültek, amelyekben árvízvédelmi töltésoldalakon vagy gátoldalakon található gyepes
földterületekhez kapcsolódóan igényeltek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozandó egységes területalapú támogatást. A kérelmezők érvelése szerint e területek után is jár a mezőgazdasági támogatás, mivel azokat
gyepterületként mezőgazdasági célra hasznosítják, e célból
pedig jó állapotban tartják, rendszeresen kaszálják. Előadásuk szerint az érintett gyepterületet emellett legeltetésre is
használják.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal azonban elutasította a támogatás iránti kérelmeket azzal az indokkal,
hogy az érintett területek elsődlegesen árvízvédelmi, vízgazdálkodási célokat szolgálnak, így azok nem minősíthetők
mezőgazdasági hasznosítású területnek. Márpedig a hivatal
szerint uniós mezőgazdasági támogatás csak mezőgazdasági
hasznosítású területek után nyújtható.
Az ügyeket tárgyaló magyar bíróságok annak eldöntésére
kérték fel az Európai Bíróságot, hogy az egységes területalapú támogatásból kizárhatóak-e a csak másodlagosan mezőgazdasági hasznosítású töltésoldalak vagy gátoldalak.
Az ügyekben jelenleg az írásbeli eljárás van folyamatban.
C-112/12 Franklin Templeton / Kúria / 2012. március
1. / Letelepedés szabadsága és a tőke szabad mozgása
A magyarországi tőkebefektetéseiről ismert, de hazánkban
vállalkozási tevékenységet nem folytató, luxembourgi székhelyű Franklin Templeton Investment Funds 2004. május 1.
és 2005. december 31. között osztalékfizetésben részesült
magyarországi társaságok részvényeiből képzett portfoliója
után. Az osztalékból a kifizetők a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény alkalmazásával 20% mértékű osztalékot vontak le és fizettek be az adóhatóságnak.
A befektetési vállalkozás később jogi eljárásban kérte a befizetett osztalékadó visszatéríttetését azzal az indokkal, hogy
mivel az említett törvény szerint a belföldi illetőségű osztalékban részesülők mentesek az osztalékadó fizetése alól,
ezért az uniós jognak a letelepedés szabadságára és a tőke
szabad mozgására vonatkozó rendelkezései alapján ő, mint
külföldi illetőségű osztalékban részesülő sem részesíthető
ennél hátrányosabb elbánásban. A magyar jogszabály szerint
azonban a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek csak
akkor nem kell osztalékadót fizetnie, ha az osztalékfizető
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magyarországi társaság jegyzett tőkéjében fennálló részesedése a juttatás időpontját közvetlenül megelőző legalább két
éven keresztül folyamatosan legalább 20%, vagy e részesedési arány két évnél rövidebb fennállása esetén, ha az adó
megfizetéséért más személy kezességet vállal. Mivel a Franklin Templetonra e kedvezményes szabály nem volt alkalmazható, ezért a céget teljes mértékű osztalékadó fizetési
kötelezettség terhelte.
Az ügyben eljáró Kúria azt kérdezi az Európai Bíróságtól,
hogy az osztalékadó-fizetésre vonatkozó említett magyar
szabályok összhangban vannak-e az uniós joggal.
Megjegyzendő, hogy a vitatott magyar szabályozást 2006.
január 1-jén hatályon kívül helyezték, de annak az uniós jog
fényében történő megvizsgálása a jelen ügy eldöntéséhez
mégis szükséges.
Az ügyben jelenleg az írásbeli eljárás van folyamatban.

PROGRAMOK
2012. április 2-3.
Kétnapos képzés a végrehajtási perek aktuális jogalkalmazási tapasztalatairól
Főbb témák: A végrehajtható okiratok és az egyes végrehajtási perek aktuális jogalkalmazási kérdései, a végrehajtás
nemzetközi kérdései és gyakorlata
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 4.
Egynapos képzés a kiskorú veszélyeztetéséről
Főbb témák: A bűncselekményt érintő bírói gyakorlat, fókuszban a cselekmény sértettjei (áldozatai), pszichológus,
orvos szakértő és családvédelemmel foglalkozó szakemberek bevonásával
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 4-5.
Empátia, szimpátia a tárgyalóteremben – kétnapos tréning
bírák részére
Főbb témák: A bírói munkát segítő empátia fejlesztése, a
természetes személyiség jegyekből adódó szimpátia tényezőinek felismerése és kiküszöbölése a bírói munka során
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 5.
Egynapos képzés az Alaptörvény civilisztikai tárgyú szabályai és a Ptk. rendelkezései közötti összefüggésekről
Főbb témák: Az Alaptörvény civilisztikai tárgyú rendelkezéseinek története, e rendelkezések és a hatályos Ptk., valamint a
megalkotandó új Ptk. közötti összefüggések bemutatása
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 10-11.
Kétnapos képzés a titkos információgyűjtésről és az adatszerzésről
Főbb témák: A 2010 óta bekövetkezett jogszabályváltozások, illetve a módosítások nyomán kialakult, részben eltérő
bírói gyakorlat, a vitatott kérdések áttekintése, a társszervekkel való zavartalanabb szakmai együttműködés elősegítése
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
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2012. április 12.
Képzés cégbíráknak a Gt. és a cégeljárás módosuló szabályairól
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 12-13.
Kétnapos német nyelvű polgári eljárásjogi terminológiai képzés
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 16-17.
Kétnapos képzés a bírósági titkárok önálló hatáskörébe
utalt feladatairól polgári ügyszakban – bírósági végrehajtás
Főbb témák: Az évek óta nagy érdeklődéssel kísért hasonló
elnevezésű programok megszokott gyakorlatát folytatva
szóba kerülnek a bírósági végrehajtás elrendelésének és
foganatosításának gyakorlati kérdései, a bírósági végrehajtás
elrendelésekor és foganatosításakor a bírósági titkárokra
háruló teendők
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 17.
Tárgyalótermi krízishelyzetek – távoktatás bírák, bírósági
titkárok részére
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 18-19.
Kétnapos tanácskozás az európai jogi szaktanácsadók részére
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 20.
Egynapos képzés civilisztikai ügyszakos európai jogi szaktanácsadók részére
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 20.
Egynapos képzés büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadók részére
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 23.
Képzés a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia
2012. április 26.
Háromszor egynapos gyakorlati képzés letéti könyvtárosok
számára a Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer kölcsönzési
moduljának használatáról
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia

2012. április 26-27.
Kétnapos képzés fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó
anyagi és eljárásjogi szabályokról
Főbb témák: A fiatalkorú bűnelkövetőkre irányadó speciális szabályok, az ilyen ügyeket tárgyaló bírák számára szükséges speciális ismeretek
Helyszín: Magyar Bíróképző Akadémia

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

ÚJ JOGSZABÁLY,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
10/2012. (II. 29.) KIM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól
12/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM
rendelet módosításáról
13/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről
14/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló
1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés
formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM
rendelet módosításáról
15/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet módosításáról

Alapító: az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
A Bírósági Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala jogutódja, az Országos Bírósági
Hivatal szerkeszti és adja ki.
A Szerkesztőbizottság elnöke és a kiadásért felelős: dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
a szerkesztésért felelősek a Szerkesztőbizottság tagjai: dr. Benedek Judit, dr. Nyujtó Katalin.
A kiadó és a Szerkesztőbizottság címe: Budapest V., Szalay u. 16., telefonszám: 312-3083, fax: 312-4453.
A Bírósági Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.birosag.hu honlapon érhető el.
ISSN 2062-5030
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