BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY

2014/4. SZÁM
TARTALOM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /4

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI /21

UTASÍTÁS/4

HATÁROZATOK /21

5/2014. (IV. 18.) OBH utasítás a szabálysértési eljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról

AJÁNLÁS/18
2/2014. (IV. 14.) OBH elnöki ajánlás a bírósági szervezetekben foglalkoztatott belső ellenőrök által elvégzendő öszszeférhetetlenségi vizsgálatok végrehajtására

HATÁROZATOK /18
116/2014. (III. 17.) OBHE számú határozat a Budapest
Környéki Törvényszéken 2013. évben végrehajtott fejezeti
szintű rendszerellenőrzés javaslataira készült intézkedési terv
elfogadásáról
117/2014. (III. 17.) OBHE számú határozat a Kecskeméti
Törvényszéken az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési
Főosztálya által 2014. évben végrehajtott utóellenőrzés
lezárásáról
118/2014. (III. 17.) OBHE számú határozat a Kecskeméti
Törvényszéken az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési
Főosztálya által 2014. évben végrehajtott utóellenőrzés
javaslataira készült intézkedési terv elfogadásáról
131/2014. (III. 24.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszéken 2013. évben végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzés javaslataira készült intézkedési terv elfogadásáról
146/2014. (IV. 3.) OBHE számú határozat az Ellenőrzési
Főosztály 2013. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési
jelentés elfogadásáról
147/2014. (IV. 7.) OBHE számú határozat az Országos
Bírósági Hivatal belső ellenőre 2013. évi tevékenységéről
szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
155/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat az ítélőtáblákon és a Kúrián soron kívüli belső ellenőrzés elrendeléséről
156/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat a Bíróságok
fejezet valamennyi intézményében soron kívüli belső ellenőrzés elrendeléséről
158/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat a Bíróságok
fejezet 2014. évi fejezeti szintű belső ellenőrzési tervének
módosításáról

50/2014. (IV. 8.) OBT határozat
51/2014. (IV. 8.) OBT határozat
52/2014. (IV. 8.) OBT határozat
53/2014. (IV. 8.) OBT határozat
54/2014. (IV. 8.) OBT határozat
55/2014. (IV. 8.) OBT határozat
56/2014. (IV. 8.) OBT határozat
57/2014. (IV. 8.) OBT határozat
58/2014. (IV. 8.) OBT határozat
59/2014. (IV. 8.) OBT határozat
60/2014. (IV. 8.) OBT határozat
61/2014. (IV. 8.) OBT határozat
62/2014. (IV. 8.) OBT határozat
63/2014. (IV. 8.) OBT határozat
64/2014. (IV. 8.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ /22
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI /22
Kinevezések
Felmentések

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI /23
111/2014. (III. 13.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
112/2014. (III. 13.) OBHE számú határozat bírói állásokra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
113/2014. (III. 13.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
114/2014. (III. 13.) OBHE számú határozat bíráknak a
Kúriára történő kirendeléséről, valamint kirendelésének
meghosszabbításáról
115/2014. (III. 13.) OBHE számú határozat bíráknak a
Szegedi Ítélőtábláról a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
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119/2014. (III. 18.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
120/2014. (III. 18.) OBHE számú határozat a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok kijelöléséről
121/2014. (III. 18.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
122/2014. (III. 18.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
123/2014. (III. 18.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
124/2014. (III. 18.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
125/2014. (III. 19.) OBHE számú határozat a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-ának (5)
és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
126/2014. (III. 19.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák kinevezéséről
127/2014. (III. 19.) OBHE számú határozat bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról, valamint bíró
kinevezéséről és bírák áthelyezéséről
128/2014. (III. 19.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
129/2014. (III. 19.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2014. március hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
130/2014. (III. 19.) OBHE számú határozat a működését a
Fővárosi Törvényszék illetékességi területén, a Budai Központi
Kerületi Bíróság szervezeti egységeként, 2014. április 1. napjával
megkezdő Egységes Nyomozási Bírói Csoport létrehozására
figyelemmel történő bírói áthelyezésekről
133/2014. (III. 25.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi
Törvényszék elnöke vezetői tisztségének megszűnéséről
134/2014. (III. 25.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
135/2014. (III. 25.) OBHE számú határozat az európai
jogi szaktanácsadók koordinátor-helyettesének megbízásáról
136/2014. (III. 27.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi
Törvényszék elnökének kinevezéséről
138/2014. (III. 28.) OBHE számú határozat bíráknak a
Kúriára történő kirendeléséről, valamint kirendelés meghosszabbításáról
139/2014. (III. 28.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő beosztásáról
140/2014. (III. 28.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
141/2014. (IV. 1.) OBHE számú határozat fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
142/2014. (IV. 1.) OBHE számú határozat bírónak a Pápai Járásbíróságra történő kirendeléséről
143/2014. (IV. 2.) OBHE számú határozat a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
144/2014. (IV. 2.) OBHE számú határozat a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok kijelöléséről
145/2014. (IV. 2.) OBHE számú határozat „Az új Büntetőeljárási Törvény kodifikációjával összefüggő feladatok
ellátásával megbízott Munkacsoport” működéséről

2014/4. SZÁM
148/2014. (IV. 7.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
149/2014. (IV. 8.) OBHE számú határozat a közigazgatási
és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
150/2014. (IV. 10.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
151/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
152/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat a Kúriára
ideiglenesen átcsoportosított kettő bírói álláshely, valamint
nyolc zárolt törvényszéki bírói álláshely megszüntetéséről és
a Budapest Környéki Törvényszékre történő átcsoportosításáról, továbbá a Miskolci Törvényszék egy felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyének zárolásáról és
a Budapest Környéki Törvényszékre történő átcsoportosításáról
153/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
154/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
157/2014. (IV. 11.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
159/2014. (IV. 14.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
160/2014. (IV. 15.) OBHE számú határozat bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és bírák kinevezéséről
161/2014. (IV. 15.) OBHE számú határozat bírónak a Pécsi Törvényszékre történő kirendeléséről
162/2014. (IV. 15.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
163/2014. (IV. 16. ) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
164/2014. (IV. 16.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
165/2014. (IV. 16.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
166/2014. (IV. 18.) OBHE számú határozat a bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró kinevezéséről
167/2014. (IV. 25.) OBHE határozat a Szombathelyi
Törvényszéken két bírósági fogalmazói álláshely két bírósági
titkári álláshellyé alakításáról
168/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat a 270/2013.
(VII. 5.) OBHE határozat módosításáról és a Budapest
Környéki Törvényszéken túlbetöltések engedélyezéséről
169/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2014. április hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
170/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
171/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat a Középmagyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
172/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
173/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
174/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
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175/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában
176/2014. (IV. 25.) OBHE számú határozat bírói álláspályázat tárgyában

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI /33

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS
A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI /34
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének személyi
határozata
A Fővárosi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének személyi határozata
A Pécsi Törvényszék elnökhelyettesének személyi határozata
A Szombathelyi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Tatabányai Törvényszék elnökének személyi határozatai

SZEMÉLYI HÍREK /35
Szolgálati viszony megszűnés
Igazolványok érvénytelenítése
Bélyegző érvénytelenítése

2014/4. SZÁM
PÁLYÁZATOK /35
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati felhívásai
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Győri Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati felhívásai
Bírósági végrehajtási ügyintézői állásra kiírt pályázat
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati felhívása
Főosztályvezetői állásra kiírt pályázat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati felhívása

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK /41

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK /41
PROGRAMOK /41
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!

UTASÍTÁS

FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles
megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),
• ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg és
távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem menti ki, a
rendőrség útján elővezetése rendelhető el, amelynek
költségét – kilométerenként 450 (négyszázötven) forintot,
de legkevesebb 7000 (hétezer) forintot – meg kell
fizetnie akkor is, ha a bíróság által a rendelkezésre álló
adatok alapján meghatározott helyen nem található (Szabs.
tv. 72. § (1) és (7) bekezdés, 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM
együttes rendelet 2. § (1) bekezdés),
• ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg és ezt alapos
okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából
meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a
meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a
meghallgatás
helyéről,
a
meghallgatásának
elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell
kötelezni (Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés),
• ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget
tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak
érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság
tudomására, hogy az a mulasztás okát még a
határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki
(Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
5/2014. (IV. 18.) OBH
utasítása
a szabálysértési eljárás során használt egyes iratok
nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló
szabályzatról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában és a
bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM
rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következő szabályzatot adom ki:
1. §
(1) A szabálysértési eljárás során az utasítás mellékleteiben
szereplő nyomtatványokat rendszeresítem.
(2) A szabályzat nem érinti azon nyomtatványokat, amelyeket jogszabályok rendelkezése alapján kell használni.
2. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a büntetőeljárás során használt egyes
iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló
5/2003. OIT Szabályzat mellékletének VI. címe (Szabálysértési eljárás).
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
1. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet,
illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
• érdekében törvényes képviselője vagy az általa, vagy
törvényes képviselője által írásban meghatalmazott
nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1)
bekezdés).
• ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon,
igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított
8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás
később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt
meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet
nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és
azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét
valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).

kitűzött tárgyalásra eljárás alá vont személyként megidézi.
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Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv.
87. § (1) bekezdés).
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

• ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget
tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak
érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság
tudomására, hogy az a mulasztás okát még a
határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki
(Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet,
illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),

tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!
Eljárás alá vont személy idézése tárgyalásra – elzárásSz-1. sal is büntethető szabálysértések esetén

2. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

• érdekében törvényes képviselője vagy az általa, vagy
törvényes képviselője által írásban meghatalmazott
nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1)
bekezdés).
• ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon,
igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított
8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás
később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt
meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet
nem lehet előterjeszteni,

IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és
azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét
valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv.
87. § (1) bekezdés).

órára

kitűzött tárgyalásra eljárás alá vont személyként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!

, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok

FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles
megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),
• ha a tárgyaláson nem jelenik meg és elmaradását alapos
okkal előzetesen, illetve az akadály felmerültekor
haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, hogy a
kérelmét visszavonta (Szabs. tv. 119. § (3) bekezdés),

Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-2.

Eljárás alá vont személy idézése tárgyalásra – elzárással is büntethető szabálysértések esetén – ha a
bíróság meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozata miatt tárgyalás tartását kérte
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3. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

• ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon,
igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított
8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás
később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt
meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet
nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és
azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét
valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).

órára

kitűzött tárgyalásra eljárás alá vont személyként megidézi.

Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv.
87. § (1) bekezdés).
, 20

AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!

év

A kiadmány hiteléül:

• ha a kifogásban kifejezetten kérte az ügy tárgyaláson
történő elbírálását, azonban az idézésre a tárgyaláson
személyesen nem jelenik meg és elmaradását alapos
indokkal előzetesen nem menti ki, úgy kell tekinteni,
hogy a kifogását visszavonta (Szabs. tv. 110. § (5)
bekezdés),

Címzett:

• ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget
tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak
érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság
tudomására, hogy az a mulasztás okát még a
határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki
(Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet,
illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
• érdekében törvényes képviselője vagy az általa, vagy
törvényes képviselője által írásban meghatalmazott
nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1)
bekezdés).

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles
megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),

• ha a kifogásban nem kérte tárgyalás tartását, de a
bíróság által kitűzött tárgyalásra nem jelenik meg és
elmaradását alapos okkal előzetesen, illetve az akadály
felmerülésekor haladéktalanul nem menti ki, a bíróság a
kifogást az iratok alapján bírálja el (Szabs. tv. 110. § (6)
bekezdés),

hó

tisztviselő – írnok

* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-3.

Eljárás alá vont személy idézése tárgyalásra –
kifogás elbírálása esetén
4. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

tárgyalást tűzött ki, melyről eljárás alá vont személyként
értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
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FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében
megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120. § (2)
bekezdés),
•a
szabálysértési
tárgyaláson
képviselővel
is
képviseltetheti magát (Szabs. tv. 110. § (7) bekezdés),
érdekében törvényes képviselője vagy az általa vagy
törvényes képviselője által írásban meghatalmazott
nagykorú személy járhat el (Szabs. tv. 53. § (1) bekezdés),
• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat
kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!
Eljárás alá vont személy értesítése tárgyalásról
5. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

• 5000 (ötezer) forinttól 150000 (százötvenezer) forintig
terjedő rendbírsággal sújtható, ha szabályszerű idézés
ellenére nem jelenik meg és ezt előzetesen, vagy mihelyt az
akadály tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már
nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban,
alapos okkal nem igazolja, illetve az eljárási cselekményről
engedély nélkül eltávozik. A rendbírság legmagasabb
összege ismételt esetben 200000 (kétszázezer) forint.
(Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés g) pont, (2) bekezdés),
• ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg és ezt alapos
okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából
meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a
meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a
meghallgatás
helyéről,
a
meghallgatásának
elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell
kötelezni (Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés),

tisztviselő – írnok

Sz-4.

• ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem menti ki, a
rendőrség útján elővezetése rendelhető el, amelynek
költségét - kilométerenként 450 (négyszázötven) forintot,
de legkevesebb 7000 (hétezer) forintot - meg kell fizetnie
akkor is, ha a bíróság által a rendelkezésre álló adatok
alapján meghatározott helyen nem található (Szabs. tv. 72.
§ (1) és (7) bekezdés, 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM
együttes rendelet 2. § (1) bekezdés),

napján

órára

kitűzött tárgyalásra tanúként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles
megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),

• ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget
tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak
érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság
tudomására, hogy az a mulasztás okát még a
határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki
(Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon,
igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított
8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás
később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt
meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet
nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és
azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét
valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés),
• mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettségének teljesítése alól a bíróság felhívására,
vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges
időtartamra (Mt. 55. § (1) bekezdés i) pont),
• igazolásra tarthat igényt, valamint a jogszabályoknak
megfelelő
mértékben
kérheti
útiköltségének
megtérítését.
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Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv.
87. § (1) bekezdés).
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok

alapos okkal nem igazolja, illetve az eljárási cselekményről
engedély nélkül eltávozik. A rendbírság legmagasabb
összege ismételt esetben 200000 (kétszázezer) forint.
(Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés g) pont), (2) bekezdés),
• ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg és ezt alapos
okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából
meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a
meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a
meghallgatás
helyéről,
a
meghallgatásának
elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell
kötelezni (Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés),

Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-5.

Tanú idézése tárgyalásra szabálysértési ügyben
6. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

kitűzött tárgyalásra szakértőként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles
megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),
• 5000 (ötezer) forinttól 150000 (százötvenezer) forintig
terjedő rendbírsággal sújtható, ha szabályszerű idézés
ellenére nem jelenik meg és ezt előzetesen, vagy mihelyt az
akadály tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már
nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban,

• ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget
tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak
érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság
tudomására, hogy az a mulasztás okát még a
határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki
(Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon,
igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított
8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás
később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt
meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet
nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és
azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét
valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv.
87. § (1) bekezdés).
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-6.

Szakértő idézése tárgyalásra szabálysértési ügyben
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7. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és
azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét
valószínűsítik (Szabs. tv. 85. § (1)-(4) bekezdés).
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak (Szabs. tv.
87. § (1) bekezdés).

IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
, 20

A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

kitűzött tárgyalásra az eljárás alá vont személy képviselőjeként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-7.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles
megjelenni (Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés),

Eljárás alá vont személy képviselőjének idézése
tárgyalásra – kifogás elbírálása esetén – ha kifogásában tárgyalás tartását kérte
8. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

• ha a kifogásban kifejezetten kérte az ügy tárgyaláson
történő elbírálását, azonban az idézésre a tárgyaláson
személyesen nem jelenik meg és elmaradását alapos
indokkal előzetesen nem menti ki, úgy kell tekinteni,
hogy a kifogását visszavonta (Szabs. tv. 110. § (5)
bekezdés),

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN

• ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget
tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak
érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság
tudomására, hogy az a mulasztás okát még a
határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki
(Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés).

A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)

FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.

tárgyalást tűzött ki, melyről az eljárás alá vont személy
képviselőjeként értesíti.

TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet,
illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
• ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon,
igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított
8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás
később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt
meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet
nem lehet előterjeszteni,

20

évi

hó

napján

órára

AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében
megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés),
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• kérdezési és indítványtételi jog illeti meg (Szabs. tv. 53. §
(2) bekezdés),

• ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében
megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés),

• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat
kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).

• kérdezési és indítványtételi jog illeti meg (Szabs. tv. 53. §
(2) bekezdés),

, 20

év

hó

• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat
kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

FELHÍVJA a bíróság, hogy amennyiben megjelenésének
akadálya van, azt jelezze a bíróság felé, hogy a gyámhatóság képviselőjét a bíróság értesíthesse a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról (Szabs. tv. 134. § (3) bekezdés).

tisztviselő – írnok
, 20

év

hó

Címzett:

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

* A nem kívánt rész törlendő!

tisztviselő – írnok
Sz-8.

Eljárás alá vont személy képviselőjének értesítése
tárgyalásról
9. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

Címzett:
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-9.

Eljárás alá vont személy törvényes képviselőjének
értesítése tárgyalásról – ha az eljárás alá vont személy idézve lett

ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20
évi
tárgyalást tűzött ki.

hó

napján

órára

Erről a bíróság a címzettet, mint a fiatalkorú eljárás alá vont
személy törvényes képviselőjét azzal a felhívással értesíti,
hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék (Szabs.
tv. 134. § (3) bekezdés).
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha a fiatalkorú nem jelenik meg és ön nem igazolja, hogy
távolmaradásában vétlen, 5000 (ötezer) forinttól 150000
(százötvenezer) forintig terjedő rendbírsággal sújtható
(Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés h) pont)

10. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20
évi
tárgyalást tűzött ki.

hó

napján

órára

Erről a bíróság a címzettet, mint a fiatalkorú eljárás alá vont
személy törvényes képviselőjét értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• a fiatalkorú eljárás alá vont személy a tárgyalásról szintén
értesítve lett,
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• a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem
kötelező.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében
megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés),
• kérdezési és indítványtételi jog illeti meg (Szabs. tv. 53. §
(2) bekezdés),
• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatokat
kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés).
, 20

év

hó

napján

FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében
megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120. § (2)
bekezdés),
• jogait képviselője útján is gyakorolhatja, érdekében
törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes
képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy
járhat el (Szabs. tv. 55. § (1) bekezdés),
• az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt
tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről
felvilágosítást kérhet, az ügy önt érintő iratait
megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet
(Szabs. tv. 54. § (2) bekezdés).

s. k.
bíró / bírósági titkár

, 20

A kiadmány hiteléül:

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

tisztviselő – írnok
A kiadmány hiteléül:

Címzett:

tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!

Sz-10.

Címzett:

Eljárás alá vont személy képviselőjének értesítése
tárgyalásról – ha az eljárás alá vont személy értesítve lett

* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-11.

Sértett értesítése tárgyalásról

11. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

tárgyalást tűzött ki, melyről sértettként értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, azonban megjelenése nem kötelező.

12. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

tárgyalást tűzött ki, melyről a sértett képviselőjeként értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
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FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében
megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120.§ (2)
bekezdés),

FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha nem jelenik meg, a tárgyalás távollétében
megtartható (Szabs. tv. 110. § (4) bekezdés, 120.§ (2)
bekezdés),

• az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt
tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről
felvilágosítást kérhet (Szabs. tv. 54. § (2) bekezdés),

• az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt
tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről
felvilágosítást kérhet (Szabs. tv. 54. § (2) bekezdés),

• az ügy sértettet érintő iratait megtekintheti, azokról
másolatot kérhet, illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3)
bekezdés).
, 20

év

hó

napján

, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

s. k.
bíró / bírósági titkár

tisztviselő – írnok
Címzett:

A kiadmány hiteléül:

* A nem kívánt rész törlendő!

tisztviselő – írnok

Sz-13.

Címzett:

Kiskorú tanú törvényes képviselőjének értesítése
tárgyalásról – ha a kiskorú tanú idézve lett

* A nem kívánt rész törlendő!
14. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Sz-12.

Sértett képviselőjének értesítése tárgyalásról
13. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

tárgyalást tűzött ki, melyről a kiskorú tanú törvényes képviselőjeként értesíti (Szabs. tv. 62. § (6) bekezdés).

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
Hivatkozási szám:
ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó)
20

évi

hó

napján

órára

tárgyalást tűzött ki melyről az ügyben eljárt szabálysértési
hatóságot értesíti azzal, hogy – miután képviselője részvételi
szándékát bejelentette – távollétében a tárgyalás nem
tartható meg.
, 20

év

hó

AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
• a tárgyalásra
kiskorú tanú idézésre került,
• a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem
kötelező.

tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-14.

Szabálysértési hatóság értesítése tárgyalásról kifogás elbírálása esetén – képviselője részvételi
szándékát bejelentette
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16. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

15. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ELŐVEZETŐ PARANCS

ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségében
(
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó) /
város
út / utca / tér
házszám
emelet
ajtó cím alatt *
20

évi

hó

napján

órakor

szemlét tart, melyről az eljárás alá vont személyként /
sértettként * értesíti.
FIGYELMEZTETI a bíróság a szemletárgy birtokosát,
hogy
• köteles lehetővé tenni a tárgy, illetve a helyszín
megtekintését, megfigyelését (Szabs. tv. 70. § (2)
bekezdés),
• amennyiben ezt nem teszi lehetővé, 5000 (ötezer) forinttól
150000 (százötvenezer) forintig terjedő rendbírsággal
sújtható. A rendbírság legmagasabb összege ismételt
esetben 200000 (kétszázezer) forint. (Szabs. tv. 77. § (1)
bekezdés a) pont és (2) bekezdés).
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha nem jelenik meg, a szemle a távollétében
megtartható,
• a szemlén képviselővel is képviseltetheti magát,
• az ügy iratait (sértettként az őt érintő iratokat)
megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet.
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben elrendeli, hogy
eljárás alá vont
személyt / tanút * (születési név:
, születési hely és
idő:
,
év
hó
nap, anyja neve:
, lakik:


 )
20

évi

hó

napján

a
Járásbíróság / Bíróság * *
város
utca / tér
házszám
emelet
helyiségébe
vezessék elő (Szabs. tv. 72. §). *
indítsák útba. (Szabs. tv. 72.§ (1) bekezdés). *

út /
ajtó alatti

Ha az elővezetés bármely okból nem hajtható végre, erről a
körülményről, valamint a végrehajtást akadályozó okról
soron kívül kell tájékoztatni az elővezetést elrendelő bíróságot a
telefonszámon,
fax számon vagy
e-mail címen (30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 34. §
(2) bekezdés).
Ha az elővezetendő a bíróság által meghatározott helyen
nem található fel, egyúttal jelentse be a megtett kilométerek
számát is (35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet
3. § (3) bekezdés).
Az elővezető parancs egyik példányát az elővezetendőnek
kézbesítsék.
A bíróság a rendőri intézkedést azért rendelte el, mert az
elővezetendő a 20
évi
hó
napjára kitűzött tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg
és a távolmaradását nem mentette ki / önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelent meg / a meghallgatás
előtt engedély nélkül eltávozott *.
A költségtérítés mértéke 450 (négyszázötven) forint kilométerenként, de legkevesebb 7000 (hétezer) forint. Az erről
kiállított igazolást útbaindítás esetén haladéktalanul, elővezetés esetén az annak foganatosításától számított 30 napon
belül a bíróságnak küldje meg.
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok

órára

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok

Címzett


RENDŐRKAPITÁNYSÁGNAK
* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-15.

Eljárás alá vont személy, sértett értesítése szemléről

* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-16.

Elővezető parancs
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17. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

18. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Ügyszám:

KÉZBESÍTÉSI ÍV
idézés, értesítés, bírósági határozat
(végzés, perújítási határozat)
Kézbesítésére
Kérem a büntetés-végrehajtási intézet fogvatartásában lévő
(születési helye:
, ideje:
év
hó
nap, anyja neve:
) részére a mellékelt
számú
idézés / értesítés / határozat kézbesítését.
, 20

év

hó

(A fellebbezési bíróság érkeztető bélyegzője)

napján
Cím:

P. H.
s. k.
bíró / bírósági titkár
A felterjesztő bíróság megnevezése:
A CÍMZETT NYILATKOZATA
A felterjesztett ügy tárgya:
** Elismerem, hogy a részemre érkezett fenti számú
határozatot / idézést / értesítést * átvettem, előállításomat
kérem / nem kérem *.
Tudomásul veszem, hogy a jogorvoslati kérelem bejelentésére 8 (nyolc) nap határidőt biztosít a jogszabály.
A határozat elolvasása után úgy nyilatkozom, hogy
• a határozat ellen jogorvoslattal élek: tárgyalás tartását
kérem / fellebbezést jelentek be,
• a határozat ellen nem jelentek be jogorvoslati kérelmet,
• a határozat elleni esetleges jogorvoslati kérelmem ügyében
még nem tudok nyilatkozni, igénybe veszem a törvényben
biztosított 8 (nyolc) napos határidőt.


, 20

év

hó

napján

eljárás alá vont személy / tanú *
Kézbesítette:
P. H.
* a nem kívánt rész törlendő!
** jelzésű részt a fogvatartott címzett tölti ki,
Sz-17.

Kézbesítési ív büntetés-végrehajtási intézetben
szabálysértési ügyben

A fellebbezéssel megtámadott határozat(ok) sorszáma:
(bíróság elé állítás során a szabálysértési őrizet
meghosszabbításáról rendelkező végzéssel szemben is
fellebbeztek).
A megtámadott határozat tértivevényeinek száma:
A fellebbezéssel élő fél megnevezése:
A fellebbezési beadvány vagy jegyzőkönyv sorszáma:
A fellebbezést írásban indokolták-e?
Ha igen, milyen sorszám alatt?
A felterjesztett bűnjelek darabszáma:
A fellebbezési bíróság
példány szükséges.

köztük:

határozatának

kiadmányából

Az elsőfokú bíróság határozatának
csatolom.

kiadmányát

Észrevételek:
, 20
Irodavezető
Sz-18.

Felterjesztő lap szabálysértési ügyben
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19. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

20. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

VÉGZÉS


címzett részére
A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen indított
szabálysértési ügyben
tanút / szakértőt * (születési
név:
, születési hely és idő:
,
év
hó
nap, anyja neve:
, lakik:
)
(
) forint rendbírsággal sújtja.
A rendbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított
30 (harminc) napon belül kell megfizetni.
Jelen végzéssel szemben a kézbesítéstől számított 8 (nyolc)
napon belül benyújtott halasztó hatályú fellebbezésnek van
helye.





Kérem, hogy a csatolt idézést a benne megnevezett eljárás
alá vont személy / tanú * részére kézbesítse, a tértivevényt
küldje vissza és intézkedjék, hogy az eljárás alá vont személy
/ tanú * a kitűzött időben és helyen meghallgatása végett
pontosan jelenjék meg.
Ha az idézésben megnevezett eljárás alá vont személyt /
tanút * áthelyezték, kérem, hogy ezt a megkeresést a fent
megjelölt eljárás érdekében az illetékes hatósághoz küldje
meg és erről a bíróságot értesítse.
, 20

I N D O KO L Á S
A bíróság megállapította, hogy
tanú / szakértő * a 20
évi
hó
napján
órára kitűzött
tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent és ezt
előzetesen, haladéktalanul, alapos okkal nem igazolta / a
tárgyalásról engedély nélkül eltávozott * (Szabs. tv. 77.§ (1)
bekezdés g) pontja).



év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!

Ha a rendbírságot a jelen végzés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az arra kötelezett nem fizeti meg, azt adók
módjára kell behajtani (Szabs. tv. 141.§ (16) bekezdés).

Sz-20.

A jogorvoslati jogot a Szabs. tv. 77.§ (4) bekezdése biztosítja.
, 20

év

hó

Megkeresés katona, mint eljárás alá vont személynek, vagy tanúnak elöljárója útján megidézésében,
szabálysértési ügyben
21. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok

A
szabálysértés miatt
tési ügyben megkeresem, hogy
mélyt / tanút *, aki
-n
napján született, anyja neve:
a

ellen indított szabályséreljárás alá vont szeév
hó
, nyilvántartási száma:

* A nem kívánt rész törlendő!
20
Sz-19.

Rendbírság kiszabása az idézéssel szembeni mulasztás vagy késlekedés miatt tanúval, szakértővel
szemben

év

hó

napján

órára

kitűzött tárgyalásra a bíróság elé (
város
utca
házszám
emelet
ajtó) állítsa elő / saját kérésére állítsa elő. *
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A csatolt idézést / értesítést * az eljárás alá vont személy /
tanú * részére kézbesítse.
, 20

év

hó

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

napján

PARANCSNOKÁNAK
HIRDETMÉNY

s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-21.

Büntetés-végrehajtási intézet megkeresése eljárás alá vont személy / tanú előállítása végett
22. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

A bíróság a
szabálysértés miatt
ellen folyamatban lévő szabálysértési ügyben a Szabs. tv. 89. § (5)
bekezdése alapján értesíti
eljárás alá vont személyt
(születési név:
, születési hely és idő:
,
év
hó
nap, anyja neve:
, utolsó ismert lakóhelye:
,
állampolgár), hogy a
Járásbíróság / Bíróság
*
számú határozatát a
Járásbíróság / Bíróság
* Szabálysértési Irodájában (
szám, naponta
óráig,
óráig) átveheti.
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
A kiadmány hiteléül:
Önkormányzat Jegyzője részére

tisztviselő / írnok

A
szabálysértés miatt
ellen folyamatban lévő
szabálysértési ügyben a
Járásbíróság / Bíróság *
számú hirdetményét megküldöm és kérem azt az Önkormányzat hirdetőtáblájára 15 (tizenöt) napra kifüggeszteni, a
tizenöt nap eltelte után levenni és a kifüggesztés, valamint a
levétel napjának rájegyzése, e feljegyzés aláírással hitelesítése,
valamint bélyegzőlenyomattal történő ellátása után a bíróságnak visszaküldeni szíveskedjék.
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

* A nem kívánt rész törlendő!

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok

Sz-22.

Megkeresés bírósági irat hirdetményi kézbesítése
iránt és hirdetmény
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23. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz
Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!

kos személy, illetve kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül
b) a várandósság negyedik hónapját elérő nő,
c) tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül
nevelő szülő,
d) fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik
(Szabs. tv. 10. §).

ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI HELYSZÍNI
BÍRSÁG/PÉNZBÍRSÁG ÁTVÁLTOZTATÁSA
ÜGYÉBEN

Ezeket a körülményeket megfelelően (pl. orvosi irattal, születési anyakönyvi kivonattal, szakvéleménnyel, hatósági
határozattal) valószínűsíteni kell.

A bíróság a
szabálysértése miatt a
(hatóság)
számú határozatával kiszabott
forint pénzbírság /
év
. hó
napján a
számú nyomtatvánnyal
kiszabott,
összegű helyszíni bírság * átváltoztatása
iránt a bíróság hivatalos helyiségébe (
város
út
/ utca / tér
házszám
emelet
ajtó)

Fogyatékos személynek minősül az, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi,
pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb
jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

20

évi

hó

napján

órára
, 20

év

hó

tárgyalást tűzött ki, melyről a címzettet, mint elkövetőt / az
elkövető képviselőjét * értesíti.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA
VÉGIG, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK!

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő - írnok
Címzett:

TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson megjelenhet, megjelenése azonban nem kötelező.
* A nem kívánt rész törlendő!
FELHÍVJA a bíróság, hogy
• a fenti ügyszámra hivatkozással a tárgyalás határnapjáig
– írásban – jelentse be, ha időközben az elkövető vagy
helyette más a pénzbírságot / helyszíni bírságot *
megfizette és mellékelje a megfizetést igazoló okiratot,
ebben az esetben a bíróság a szabálysértési elzárásra
történő átváltoztatást mellőzi.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
• ha szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, a
tárgyalást a távollétében is meg kell tartani (Szabs. tv.
141. § (13) bekezdés a) pont),
• a tárgyalás elmulasztása esetén igazolási kérelmet az
elmulasztott tárgyalási naptól számított 8 (nyolc) napon
belül lehet előterjeszteni, e határidő elmulasztása
jogvesztő (Szabs. tv. 141. § (13) bekezdés b) pont),
• az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet,
illetve készíthet (Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés),
• az elkövető érdekében törvényes képviselője vagy az
általa, vagy törvényes képviselője által írásban
meghatalmazott nagykorú személy járhat el (Szabs. tv.
53. § (1) bekezdés).
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy nincs helye elzárásra
történő átváltoztatásnak, ha az elkövető
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyaté-

Sz-23.

Értesítés átváltoztatási tárgyalásról
24. melléklet az 5/2014. (IV. 18.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság *
/20
/
. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
A
hó

Járásbíróság / Bíróság * 20
év
napján – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi
VÉGZÉST:

A
mint szabálysértési hatóság a 20
év
hó
napján kelt
számú határozatával /
sorszámú helyszíni bírság nyomtatvánnyal * jogerősen kiszabott
forint pénzbírság / helyszíni bírság * meg
nem fizetése miatt elzárásra történő átváltoztatásra tett
indítványt a bíróságon.
Tájékoztatja a bíróság az elkövetőt, hogy a pénzbírságot /
helyszíni bírságot * meg nem fizetése esetén a bíróság sza-
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bálysértési elzárásra változtatja át a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.
tv.) 12. § (1) bekezdése szerint.
Az átváltoztatás során 5000 (ötezer) forintonként egy napi
szabálysértési elzárást kell számítani. A meg nem fizetett
pénzbírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kell figyelembe venni.
Felhívja a bíróság arra, hogy a fenti ügyszámra hivatkozással
8 (nyolc) napon belül írásban jelentse be ha időközben a
pénzbírságot / helyszíni bírságot * megfizette és mellékelje a megfizetést igazoló okiratot. Ebben az esetben a
bíróság a szabálysértési elzárásra történő átváltoztatást mellőzi és a bírósági eljárás befejeződik.
A bíróság az átváltoztatásról – kérelem hiányában – tárgyalás tartása nélkül határoz.
A bíróság felhívja, hogy a fenti ügyszámra hivatkozással 8
(nyolc) napon belül írásban jelentse be, ha az alább ismertetett átváltoztatást kizáró okok valamelyike fennáll, bejelentéséhez az azt igazoló, valószínűsítő okiratot mellékelje.
Nem lép a meg nem fizetett pénzbírság helyébe szabálysértési elzárás, ha az elkövető
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül
b) a várandósság negyedik hónapját elérő nő,
c) tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül
nevelő szülő,
d) fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik
(Szabs. tv. 10. §).
Ezeket a körülményeket megfelelően (pl. orvosi irattal, születési anyakönyvi kivonattal, szakvéleménnyel, hatósági
határozattal) valószínűsíteni kell.
Fogyatékos személynek minősül az, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi,
pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb
jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.
Felhívja a bíróság arra, hogy a fenti ügyszámra hivatkozással
8 (nyolc) napon belül írásban jelentse be amennyiben tárgyalás tartását kéri. Figyelmezteti, hogy a tárgyalás tartás iránti
kérelem benyújtására nyitva álló nyolc napos határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem és a kézbesítési
vélelem megdöntésére irányuló kérelem előterjesztésének
nincs helye.
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A végzés ellen a Szabs. tv. 141. § (11) bekezdése alapján
nincs helye fellebbezésnek.
, 20

év

hó

napján
s. k.
bíró / bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:

* A nem kívánt rész törlendő!
Sz-24.

Tájékoztató végzés elzárásra átváltoztatás esetén

AJÁNLÁS
2/2014. (IV. 14.) OBH elnöki
ajánlás
a bírósági szervezetekben foglalkoztatott
belső ellenőrök által elvégzendő összeférhetetlenségi
vizsgálatok végrehajtására
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (3) bekezdés e) pontjában írt felhatalmazás alapján, tekintettel a 2008-2011. évekről 2013. év
végén elkészült állami számvevőszéki jelentésben foglaltakra
a következő ajánlást adom ki:
A bíróságok belső ellenőrei legalább évente végezzenek
vizsgálatot a tartós szerződéses kapcsolatban álló partnerek
(szállítók) összeférhetetlenség miatti szűrésére.
A vizsgálatok elvégzéséhez az intézményvezető biztosítsa
a belső ellenőr számára a cégnyilvántartó és céginformációs
rendszerhez való hozzáférését.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HATÁROZATOK
116/2014. (III. 17.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszéken 2013. évben
végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzés
javaslataira készült intézkedési terv elfogadásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Budapest
Környéki Törvényszék elnökének, az intézmény költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás és a pótelőirányzat
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felhasználása tárgyában végrehajtott fejezeti szintű rendszerellenőrzésről készült 65006-9/2013. OBH számú jelentésben megfogalmazott javaslatokra a 2013.EI.IV.A.2/26.
szám alatt 2014. február 4. napján érkezett kiegészítéssel
elkészített 2013.EI.IV.A.2/19. iktatószámú 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 (Bkr.) 45. § (4) alapozza meg.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
117/2014. (III. 17.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszéken az Országos Bírósági
Hivatal Ellenőrzési Főosztálya által 2014. évben
végrehajtott utóellenőrzés lezárásáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Kecskeméti
Törvényszék elnöke által kiadott 2012.El.IV.C.2/7. számú
intézkedési terv teljesítésének tárgyában végrehajtott utóellenőrzésről készült 2014.OBH.XXIV.A.3.1./7. számú 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.)
Kormányrendelet (Bkr.), valamint a jóváhagyott fejezeti
szintű ellenőrzési terv alapján kerül sor.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
118/2014. (III. 17.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszéken az Országos Bírósági
Hivatal Ellenőrzési Főosztálya által 2014. évben
végrehajtott utóellenőrzés javaslataira készült
intézkedési terv elfogadásáról
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rendelet 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
131/2014. (III. 24.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszéken 2013. évben végrehajtott fejezeti
szintű rendszerellenőrzés javaslataira készült
intézkedési terv elfogadásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Győri Törvényszék
elnökének, az intézmény költségvetési előirányzatokkal való
gazdálkodása és a pótelőirányzat felhasználása tárgyában végrehajtott
fejezeti
szintű
rendszerellenőrzésről
készült
65012-20/2013. OBH számú jelentésben megfogalmazott javaslatokra 2014. március 12-én 2013.El.IV.C.4/14/3. 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
146/2014. (IV. 3.) OBHE számú
határozat
az Ellenőrzési Főosztály 2013. évi tevékenységéről
szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Ellenőrzési
Főosztály 2013. éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló
2014.OBH.IV.O.3. iktatószámú éves beszámolóját elfogadom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Kecskeméti
Törvényszék elnöke által kiadott 2012.El.IV.C.2/7. számú
intézkedési terv teljesítésének tárgyában végrehajtott utóellenőrzésről készült 2014.OBH.XXIV.A.3.1./7. számú jelentésben megfogalmazott javaslatokra 2014. március 3-án
2014.El.IV.B.2/4. szám alatt készített intézkedési tervét
elfogadom.

147/2014. (IV. 7.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal belső ellenőre 2013. évi
tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentés
elfogadásáról

Felhívom figyelmét, hogy az intézkedési tervben foglalt
feladatok végrehajtásáról a 370/2011. (XII. 31.) Kormány-

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos Bírósági Hivatalban 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzés-
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ről szóló 2014.OBH.IV.O.4. iktatószámú beszámolót elfogadom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
155/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
az ítélőtáblákon és a Kúrián soron kívüli belső
ellenőrzés elrendeléséről
A 2008-2011. évekről szóló 2013. év végén elkészült ÁSZ
jelentés széles körű áttekintést nyújtott a gazdálkodási folyamatokról, az alkalmazott kontrollok megfelelőségéről,
azok gyenge pontjairól. A jelentés javaslataihoz készült intézkedési terv teljesülése érdekében, intézményi belső ellenőre soron kívüli ellenőrzésként május 31-ig végezze el és
jelentse az illetékességi körébe tartozó törvényszékek
– később megküldésre kerülő –, jogszabályokban kötelezően
előírt, de intézményi saját hatáskörben meghatározandó
– alább felsorolt – szabályzatainak felülvizsgálatát. [Az ítélőtáblák szabályzatait a Kúriának kell ellenőrzi.]
1. Leltárkészítési és leltározási szabályzat
2. Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési
szabályzat
3. Önköltség-számítási szabályzat
4. Pénz- és értékkezelési szabályzat
5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjének szabályzata
6. Gazdasági szervezet ügyrendje
7. Anyag-és eszközgazdálkodási szabályzat
8. Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
9. Gépjármű igénybevételének és használatának rendje
10. Telefonhasználati szabályzat
11. Kockázatkezelés rendje
12. Szabálytalanságok kezelésének szabályzata
13. Belső ellenőrzési kézikönyv
14. Informatikai szabályzat
15. Intézményi bélyegző használatának szabályzata
Döntésemet a 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés
b) és (3) bekezdés e) pontja alapozza meg.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
156/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
a Bíróságok fejezet valamennyi intézményében soron
kívüli belső ellenőrzés elrendeléséről
A 2008-2011. évekről szóló 2013. év végén elkészült ÁSZ
jelentés széles körű áttekintést nyújtott a gazdálkodási folyamatokról, az alkalmazott kontrollok megfelelőségéről,
azok gyenge pontjairól. A jelentésből kitűnnek a szabályo-
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zás, gazdálkodás bizonytalanságai, ezért a 2014. éves módosított fejezeti ellenőrzési terv alapján a következőket rendelem el:
Az intézmény vezetője
1) az intézményben használt, hatályos, kötelezően előírt,
de nem központi szabályzatokat felülvizsgálat miatt küldje
meg [e-mailben Microsoft Office Word formátumban] az
Ellenőrzési Főosztálynak 2014. április 22-ig,
2) intézménye belső ellenőrzésével vizsgáltassa meg az Ellenőrzési Főosztály módszertani útmutatója alapján:
a) az ügyelet, készenlét, kirendelés 2014. I. negyedéves
gyakorlatát és küldje meg jelentését május 15-ig az Ellenőrzési Főosztálynak,
b) bűnjelkezelési gyakorlatát, a bűnjelkezelés 2014. I-II.
negyedéves költségeit, június 30-i könyv szerinti készletét, és
szeptember 30-ig küldje meg jelentését az Ellenőrzési Főosztálynak,
c) a végrehajtók (bírósági és önálló is) működéséhez kapcsolódó I-III. negyedéves kiadásokat, bevételeket, tevékenységük eredményességét, és október 31-ig küldje meg az
Ellenőrzési Főosztálynak.
Döntésemet a 2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) e) pontja
alapozza meg.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
158/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
a Bíróságok fejezet 2014. évi fejezeti szintű belső
ellenőrzési tervének módosításáról
A Bíróságok fejezet 505/2013. (XII. 17.) OBHE számú
határozatában foglalt 2014. éves ellenőrzési tervét az időközben ismertté vált hiányosságok miatt módosítom, és
felhatalmazom az Ellenőrzési Főosztályt a Győri, Szegedi,
Debreceni Ítélőtáblák ellenőrzése helyett:
a) a kötelezően előírt (nem központi) szabályzatok fejezeti
szintű megfelelőségi felülvizsgálatára,
b) az intézményi belső ellenőrök által - az Ellenőrzési Főosztály módszertana alapján - végrehajtandó:
1) ügyelet, készenlét, kirendelés,
2) bűnjelkezelés gyakorlatának ellenőrzését követő öszszegző felülvizsgálat, elemzés végrehajtására,
3) végrehajtás: költségek-megtérülések vizsgálatára.
Egyebekben az 505/2013. (XII. 17.) OBHE számú határozat változatlan.
A módosítás lehetőségét a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet 31. § (5) bekezdése alapozza meg.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
50/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Igazgatási
Részmunkacsoport elnökének beszámolóját.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
51/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a Magyar Bírói Egyesület elnökének az igazságügyi életpálya-modell jelenlegi állásáról,
jövőjéről, az elmúlt egy évben elvégzett munkáról történő
tájékoztatását tudomásul veszi.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
52/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
Ellenőrzési Főosztály 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
53/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a Balkán és Euro-mediterrán
térség igazságügyi tanácsai munkacsoportjának 2014. március 19-20-án Budapesten rendezett üléséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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54/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2014. május 11-13.-ig tartó
Balkán és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsa
ülésének bukaresti helyszínére dr. Fazekas Sándor és
dr. Simon Levente tag delegálására kerül sor.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
55/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács megállapítja, hogy dr. Rochlitz
Zoltán László póttagsága 2013. október hó 31. napján megszűnt.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
56/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács megállapítja, hogy dr. Tőke
Zoltán póttagsága 2012. október hó 31. napján megszűnt.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
57/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács felkéri az Etikai Kódex Koordinációs Testületét, hogy az elfogadott ütemtervben foglalt
határidőben az általános elveket, az elvárt, illetve el nem
fogadott magatartásokat tartalmazó kódex-tervezetet terjeszsze az Országos Bírói Tanács elé.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
58/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a bíróságok perbeli jogi képviseletéről szóló OBH utasítás-tervezetről szóló szabályzatot
akként véleményezi, hogy a szabályzat tárgyi hatálya a perbeli képviseletre terjed ki.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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59/2014. (IV. 8.) OBT
határozat

64/2014. (IV. 8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása
során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet módosításáról szóló OBH-előterjesztést azzal támogatja, hogy a 10.6. pont esetén az egy évet meghaladó
időtartamban végzett bírósági közvetítői tevékenység csak az
első bírói kinevezés során kerüljön értékelésre.

Az Országos Bírói Tanács dr. Parti Zsuzsanna a
Kunszentmiklósi Járásbíróság elnökévé történő ismételt
kinevezéséhez nem járul hozzá.

dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
60/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Lajtai Nikolett Katalin győri
járásbírósági bírósági titkár bírói kinevezésével és a Győri
Járásbíróságra történő beosztásával nem ért egyet.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
61/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Koós Béla Gergely pesti
központi kerületi bírósági bíró Fővárosi Törvényszékre
történő áthelyezésével egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
62/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Bencze Beáta pécsi törvényszéki bíró Pécsi Ítélőtáblára történő áthelyezésével egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
63/2014. (IV. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Mikó Gergely budai központi kerületi bírósági titkár bírói kinevezésével és a Budai
Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásával egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Bodnárné dr. Galló Ildikót, a Komlói Járásbíróság bíráját,
Boschánszkyné dr. Timkó Renáta Orsolyát, a Miskolci Járásbíróság bíráját,
dr. Gönczy Juditot, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját
dr. Ivánné dr. Tóth Szilvia Mariannát, a Szikszói Járásbíróság
bíráját,
dr. Korona Anikót, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját,
dr. Molnár Gergelyt, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,
dr. Polgár Andrást, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
dr. Rankóné dr. Illés Ritát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját 2014. április 1. napjától,
Hajnalné dr. Káder Editet, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Metzing Mártont, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Nagy Zsófiát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
dr. Szelecki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság bíráját
2014. május 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Fedor Anettet, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Litkei-Szabó Anita Gizellát, a Veszprémi Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Margitics Istvánt, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát, a 2014. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Boda János Pétert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Pesti Brigittát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Zsigó Pált, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt a 2014. április 15. napjától 2017. április 14.
napjáig terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Némethné dr. Simay Ingridet, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2014. március 26-ai hatállyal – lemondására tekintettel,
dr. Gyulai Gábort, a Nyíregyházi Törvényszék elnökét
2014. szeptember 17-ei hatállyal,
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dr. Salamon Laurát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2014.
október 31-ei hatállyal,
dr. Kámán Évát, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót 2014.
december 15-ei hatállyal – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel –

dr. Mészáros Noémit a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a
Szegedi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

114/2014. (III. 13.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Kúriára történő kirendeléséről, valamint
kirendelésének meghosszabbításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

111/2014. (III. 13.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Kissné dr. Szabó Juditot, a Szolnoki Járásbíróság elnökét
– a Szolnoki Törvényszék elnökévé történő kinevezésre
tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2014. március
15. napjától a Szolnoki Törvényszékre áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
112/2014. (III. 13.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Veszprémi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/11. szám, 12. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva – az Országos Bírói Tanács
44/2014. (III. 11.) OBT határozatára figyelemmel –
dr. Litkei-Szabó Anita Gizellát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Veszprémi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Litkei-Szabó Anita Gizella 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

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

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. Sugár Tamás Sándort, a Szombathelyi Törvényszék
csoportvezető bíráját,
2. dr. Szecskó Józsefet, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
3. dr. Beniczkyné dr. Kelemen Gyöngyit, az Egri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
4. dr. Szilas Juditot, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége részbeni megtartása mellett, a 2014. április 1.
napjától 2014. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
Kúriára ismételten kirendelem,
5. dr. Maka Máriát, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőjét,
6. dr. Füssy Bélát, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját és
7. dr. Csorba Annát, a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, továbbá
8. dr. Négyessy András Lászlót, a Kecskeméti Járásbíróság
csoportvezető bíráját,
9. dr. Böröcz Ibolya Klárát, a Kaposvári Törvényszék
bíráját,
10. dr. Macsári Józsefet, a Szeghalmi Járásbíróság bíráját,
11. dr. Szelecki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság
bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, a 2014. április 1. napjától 2014.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

113/2014. (III. 13.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

115/2014. (III. 13.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Szegedi Ítélőtábláról
a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről

A Szegedi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/11. szám, 10. pont) benyújtott
pályázatot elbírálva – az Országos Bírói Tanács 45/2014.
(III. 11.) OBT számú határozatára figyelemmel – a Bjt. 34. §
(1) bekezdése alapján 2014. április 1. napjától dr. Molnárné

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 –
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1. dr. Szeghő Katalint, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét,
2. Bereczkyné dr. Lengyel Nórát és
3. Zanóczné dr. Ocskó Erzsébetet, a Szegedi Ítélőtábla
bíráit 2014. április 1-től 2014. április 30. napjáig terjedő
időtartamra, eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett,
4. dr. Harangozó Attilát, a Szegedi Ítélőtábla elnökét,
5. dr. Hegedűs Istvánt, Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetőjét, címzetes kúriai bírót,
6. Gyurisné dr. Komlóssy Évát és
7. dr. Mezőlaki Erik Ákost, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökeit,
8. dr. Cserháti Ágota Andreát,
9. dr. Halász Edinát,
10. dr. Katona Tibort,
11. dr. Nagy Erzsébetet,
12. dr. Nikula Valériát, továbbá
13. Sefta Márta dr.-t, a Szegedi Ítélőtábla bíráit 2014. május 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra, eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett, a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
119/2014. (III. 18.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelöléséről
Dr. Éliás Esztert, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját, valamint dr. Huszár Eszter Etelkát és dr. Németh
Ágnest, a Győri Járásbíróság bíráit, dr. Fodor Krisztinát, a
Szekszárdi Törvényszék csoportvezető bíráját, dr. Andódi
Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék bíráját, dr. Nánásiné
dr. Szabó Rózát, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót 2014. március 20. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
120/2014. (III. 18.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről
Dr. Pósa Gergelyt, a Debreceni Törvényszék bírósági titkárát, dr. Bereczki Pétert, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát, dr. Buzsáki Emőke Nórát, a
Berettyóújfalui Járásbíróság bírósági titkárát továbbá dr. Dusa
Diánát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát 2014.
április 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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121/2014. (III. 18.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 9. § (3) bekezdésében írt jogkörömnél fogva
a Kaposvári Törvényszék egy büntető ügyszakos másodfokú törvényszéki bírói álláshelyét (31. számú, 9. fizetési fokozatú) 2014. április 1. napjától zárolom.
Az álláshely más bíróságra történő átcsoportosításáról külön határozatban rendelkezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
122/2014. (III. 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 Fővárosi Törvényszéken
egy gazdasági ügyszakos bírói álláshely (Gazdasági Kollégium 736. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
123/2014. (III. 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 Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy gazdasági ügyszakos bírói álláshely (Gazdasági Csoport 455. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
124/2014. (III. 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 Szombathelyi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Szombathelyi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói álláshely (33. számú)
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betöltésére a pályázatot a Bjt. 33. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
125/2014. (III. 19.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – Szigetiné dr. Juhász Orsolyát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2014. március 25. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2)
bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
126/2014. (III. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon (P. III. Csoport) két
polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/11.
szám, 6. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Pesti
Brigittát és dr. Zsigó Pált bírói kinevezésre felterjesztem, és
a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.
Dr. Pesti Brigitta és dr. Zsigó Pál bírói kinevezésére a
2014. április 15. napjától 2017. április 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
127/2014. (III. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról,
valamint
bíró kinevezéséről és bírák áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszéken három gazdasági ügyszakos
bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/12. szám, 7. pont)
benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Boda János Pétert bírói
kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszékre osztom be. A Bjt. 34. § (1)

2014/4. SZÁM
bekezdése alapján dr. Balázs Gábort és dr. Bata Tímeát a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe 2014. április 1. napjával áthelyezem.
Dr. Boda János Péter bírói kinevezésére a 2014. április 15.
napjától 2017. április 14. napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
128/2014. (III. 19.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/12. szám, 5. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2014.
április 1. napjától dr. Ölvedy Emesét a Gödöllői Járásbíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
129/2014. (III. 19.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2014. március hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Kecskeméti Törvényszéken
dr. Bódog Zoltánné bírónak 2014. március 1. napjától
címzetes táblabíró címet,
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
Sassné dr. Flaskó Magdolnának, a Miskolci Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírájának 2014. január 1. napjától,
a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területén
dr. Hederics Jánosnak, a Nagykanizsai Járásbíróság bírájának 2014. március 1. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom,
hogy
a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
dr. Heppenheimer Judit, a Komlói 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
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130/2014. (III. 19.) OBHE számú
határozat
a működését a Fővárosi Törvényszék illetékességi
területén, a Budai Központi Kerületi Bíróság szervezeti
egységeként, 2014. április 1. napjával megkezdő
Egységes Nyomozási Bírói Csoport létrehozására
figyelemmel történő bírói áthelyezésekről
A Pesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörének csökkenésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 34. §-ának (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
- Fábiánné dr. Csonki Borbála Klárát,
- dr. Kerékgyártó-Maráth Gabriella Kingát,
- dr. Kovácsné dr. Molnár Zitát,
- Ráczné dr. Kschwendt Katalint,
- dr. Vida Adriennét és
- dr. Vidor Lászlót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráit 2014. április 1. napjától áthelyezem a Budai Központi
Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
132/2014. (III. 24.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Parti Mónika,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. március 31. napjával megszüntetem és 2014.
április 1. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra határozatlan időtartamra bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
133/2014. (III. 25.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi 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. Gyulai Gábor, a Nyíregyházi
Törvényszék elnökének vezetői tisztsége – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2014. április 4. napjával
megszűnik, ezért őt 2014. április 5. napjától a Nyíregyházi
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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134/2014. (III. 25.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Győri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói állásra
(Bírósági Közlöny 2013/12. szám, 8. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2014. április
1. napjától dr. Halom Regina Máriát a Pápai Járásbíróságról a
Győri Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
135/2014. (III. 25.) OBHE számú
határozat
az európai jogi szaktanácsadók
koordinátor-helyettesének megbízásáról
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 7/2013.
(VII. 22.) OBH utasítás 4. § (7) bekezdése, 11. § (1) bekezdése
és 14. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az európai jogi szaktanácsadók koordinátorhelyettesi tisztségének betöltésére (Bírósági Közlöny 2013/12.
szám) benyújtott pályázatot elbírálva a munkaügyi ügyszakban
dr. Csorba Annát, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját megbízom az európai jogi szaktanácsadók
koordinátor-helyettesi feladatainak ellátásával járó központi
igazgatási feladatok végrehajtásával a 2014. április 1. napjától
2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
136/2014. (III. 27.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnökének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Nyakó
Zsuzsannát 2014. április 5. napjától 2020. április 4. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Nyíregyházi Törvényszék
elnökévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
138/2014. (III. 28.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Kúriára történő kirendeléséről, valamint
kirendelés meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
1. dr. Metzing Mártont, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége részbeni megtartása mellett, a 2014. április 1.
napjától 2014. július 15. napjáig terjedő időtartamra a
Kúriára ismételten kirendelem,
2. dr. Nánási Illést, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét,
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett, a 2014. április 1. napjától 2014. június 30.
napjáig terjedő időtartamra, valamint
3. dr. Katonáné dr. Gombos Ilonát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége részbeni megtartása mellett, a 2014. április 1.
napjától 2014. július 15. napjáig terjedő időtartamra a
Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
139/2014. (III. 28.) 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. Bőke Katalin Erzsébetet, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát 2014. április 1. napjától határozatlan
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
140/2014. (III. 28.) 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. Kékedi
Szabolcsot, a Miskolci Törvényszék bíráját 2014. április 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
141/2014. (IV. 1.) OBHE számú
határozat
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelölésről
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. Kadnár Esztert és
dr. Rohonyi Zsuzsannát, a Veszprémi Járásbíróság bíráit
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2014. április 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
142/2014. (IV. 1.) OBHE számú
határozat
bírónak a Pápai Járásbíróságra történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Halom Regina Máriát, a Győri Járásbíróság
bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett – a 2014. április 1. napjától 2014.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra, a Pápai
járásbíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
143/2014. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák
kijelöléséről
Dr. Komlóssi Zsuzsanna Fruzsinát a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesét, dr. Burai Judit
Cintiát a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját, valamint
dr. Szepesházi Péterné dr. Tóth Katalint a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróság bíráját, dr. Koller Csilla Annát a
Keszthelyi Járásbíróság bíráját, dr. Borda Anitát és dr. Szolik
Enikő Piroskát a Nagykanizsai Járásbíróság bíráit 2014.
április 15. napjától, Csirmazné dr. Seres Mariannát a Debreceni Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2014.
május 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
144/2014. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről
Dr. Folmeg Mónikát és dr. Schweighardt Zsanettet, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági titkárait, Tázlóné
dr. Kiss Mónikát és dr. Jámbor Ilonát a Békéscsabai Járásbíróság bírósági titkárait 2014. április 15. napjától, továbbá
dr. Mátis Juditot a Siófoki Járásbíróság bírósági titkárát
2014. május 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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145/2014. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
„Az új Büntetőeljárási Törvény kodifikációjával
összefüggő feladatok ellátásával megbízott
Munkacsoport” működéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, a 14. §-a, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 5/2012. (VII. 18.)
számú OBH elnöki ajánlás 2.3. pontja alapján 2014. március
31. napján „Az új Büntetőeljárási Törvény kodifikációjával
összefüggő feladatok ellátásával megbízott Munkacsoportot”
hoztam létre.
A munkacsoport feladatai: a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumon belül létrejött kodifikációs munkacsoport
jogszabály-alkotási folyamatában való részvétel az Országos
Bírósági Hivatal által delegált képviselőn keresztül.
A munkacsoport feladata mindenekelőtt a munkaterv és a
kommunikációs protokoll létrehozása, továbbá a
kodifikációs munkacsoport üléseihez igazodóan a jogszabállyal kapcsolatos bírói vélemények kialakítása, megjelenítése, a bizottság tervezeteinek tanulmányozása, véleményezése. A kodifikációs folyamat előrehaladtával az Országos
Bírósági Hivatal képviseletében a munkacsoport vezetője a
törvényszékek és az ítélőtáblák kollégiumi ülésein való részvétellel a bírák szélesebb körét is bevonva segít kialakítani a
jogszabállyal kapcsolatos, a hatékonyabb ítélkezést és egy
korszerű eljárásjogot biztosító szakmai álláspontot.
A munkacsoport feladata a Kúria Büntető Kollégiumával
és a Kúria kodifikációs bizottságába delegált tagjaival való
munkakapcsolat kialakítása, szükség esetén előzetes szakmai
egyeztetések útján.
A munkacsoport vezetője szükség szerint tájékoztatja az
Országos Bírósági Hivatal elnökét a jogszabály-alkotási
folyamat aktuális kérdéseiről. A munkacsoport tagjainak
feladata az elnöki álláspont kialakításában való közreműködés.
A Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján a „Az új Büntetőeljárási
Törvény kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával
megbízott Munkacsoport” elnöki feladataival dr. Frech
Ágnest, központi igazgatási feladatokra felkért nyugalmazott
bírót bíztam meg.
A munkacsoport további tagjait a Bjt. 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint bíztam meg.
A működés határidejét 2014. október 31. napjában határoztam meg.
A munkacsoportok ügyrendjének részletes szabályairól az
5/2012. (VII. 18.) számú OBH elnöki ajánlás rendelkezik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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148/2014. (IV. 7.) 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 Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Dunaújvárosi
Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely (66.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
149/2014. (IV. 8.) 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. Nádai Tímeát, az Egri Törvényszék bíráját
2014. április 20. napjától a közigazgatási és munkaügyi
ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
150/2014. (IV. 10.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró
kinevezéséről
A Hajdúböszörményi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2014/1. szám, 6. pont)
benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Makszin Viktóriát bírói
kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a Hajdúböszörményi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Makszin Viktória bírói kinevezésére a 2014. május 1.
napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
151/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A Kúria elnökének indítványára a Bjt. 34. § (1) bekezdése
alapján dr. Farkas Katalin Évát, a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót 2014.
május 1-ei hatállyal a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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152/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
a Kúriára ideiglenesen átcsoportosított kettő bírói
álláshely valamint nyolc zárolt törvényszéki bírói
álláshely megszüntetéséről és a Budapest Környéki
Törvényszékre történő átcsoportosításáról, továbbá
a Miskolci Törvényszék egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyének zárolásáról és
a Budapest Környéki Törvényszékre történő
átcsoportosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
1. a 85/2014. (II. 18.) OBHE számú határozatommal a
Kúriára ideiglenesen átcsoportosított kettő bírói álláshelyet
(a 7. fizetési fokozatú 93. számú és a 7. fizetési fokozatú 94.
számú álláshely) 2014. április 15. napjával a Budapest Környéki Törvényszékre csoportosítom át.
2. A 45/2014. (I. 30.) OBHE számú határozatommal a
Balassagyarmati Törvényszéken zárolt egy törvényszéki bírói
álláshely (10. fizetési fokozatú 19. számú),
- a 46/2014. (I. 30.) OBHE számú határozatommal a
Győri Törvényszéken zárolt egy törvényszéki bírói álláshely
(10. fizetési fokozatú 26. számú),
- a 121/2014. (III. 18.) OBHE számú határozatommal a
Kaposvári Törvényszéken zárolt egy törvényszéki bírói
álláshely (9. fizetési fokozatú 31. számú),
- a 44/2014. (I. 30.) OBHE számú határozatommal a Miskolci Törvényszéken zárolt egy törvényszéki bírói álláshely
(11. fizetési fokozatú 31. számú),
- a 266/2013. (VII. 3.) OBHE számú határozatommal a
Miskolci Törvényszéken zárolt egy járásbírósági bírói álláshely (10. fizetési fokozatú 131. számú),
- a 105/2014. (III. 10.) OBHE számú határozatommal a
Pécsi Törvényszéken zárolt egy járásbírósági bírói álláshely
(11. fizetési fokozatú 45. számú) és
- a 20/2014. (I. 16.) OBHE számú határozatommal a
Szolnoki Törvényszéken zárolt kettő törvényszéki bírói
álláshely (a 7. fizetési fokozatú 21. számú és a 13. fizetési
fokozatú 24. számú álláshely) zárolását 2014. április 14.
napjával megszüntetem és az álláshelyeket 2014. április 15.
napjával a Budapest Környéki Törvényszékre átcsoportosítom.
3. Engedélyezem, hogy a Budapest Környéki Törvényszék
elnöke az átcsoportosított két járásbírósági bírói álláshelyet
2014. április 15-ei hatállyal egy 10. és egy 11. fizetési fokozatú törvényszéki bírói álláshellyé alakítsa át.
4. Az átcsoportosított álláshelyekhez tartozó és a 3. pontban írt álláshely átalakításhoz szükséges személyi juttatás és
szociális hozzájárulási adó Budapest Környéki Törvényszékre történő átcsoportosítása iránt az álláshelyek átcsoportosításával egyidejűleg intézkedem.
5. Az 1. és 2. pontban írt álláshelyek átcsoportosításával a
Budapest Környéki Törvényszéken a 197/2008. (IX. 25.)

2014/4. SZÁM
OIT határozattal ideiglenesen engedélyezett (megyei) törvényszéki bírói álláshelyek (10 db 5 fizetési fokozatú) megszűnnek. A Budapest Környéki Törvényszék elnöke 2014.
április 15. napjával köteles a jelenleg túlbetöltésként jelentkező 10 törvényszéki bírói álláshelyet megszüntetni.
6. A határozat 1-3. pontjaiban írt döntésemmel
- a Kúria engedélyezett bírói álláshelyeinek száma (a vezetői és a beosztott bírói álláshelyekkel együtt) 94-ről 92-re,
- a Balassagyarmati Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel együtt) 19-ről 18-ra csökken,
- a Győri Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki
bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel
együtt) 28-ról 27-re csökken,
- a Kaposvári Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel
együtt) 28-ről 27-re csökken,
- a Miskolci Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki
bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel
együtt) 45-ről 44-re, az engedélyezett járásbírósági bírói
álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel együtt)
119-ről 118-ra csökken,
- a Pécsi Törvényszéken az engedélyezett járásbírósági bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel
együtt) 53-ról 52-re csökken,
- a Szolnoki Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki
bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel
együtt) 30-ról 28-ra csökken,
a Budapest Környéki Törvényszéken az engedélyezett törvényszéki bírói álláshelyek száma (a bírósági vezetői álláshelyekkel együtt) 91-re emelkedik.
7. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Miskolci
Törvényszék egy III/7. fizetési osztály/fokozatú felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyét egy III/14. fizetési osztály/fokozatú felsőfokú végzettségű tisztviselői, belső ellenőri álláshellyé alakítom át és 2014. április 15-ei hatállyal a
Budapest Környéki Törvényszékre átcsoportosítom.
8. A 7. pontban átcsoportosított álláshelyhez tartozó személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó Budapest Környéki Törvényszékre történő átcsoportosítása iránt az álláshely átcsoportosításával egyidejűleg intézkedem.
9. A 7. pontban írt döntésemmel 2014. április 15-ei hatálylyal
- a Miskolci Törvényszéken az engedélyezett felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyek száma 54-ről 53-ra csökken,
- a Budapest Környéki Törvényszéken az engedélyezett
felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshelyek száma 111-ről
112-re emelkedik.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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153/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről

159/2014. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

A Debreceni Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2014/1. szám, 5. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Nagy István Andrást bírói
kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése
alapján a Debreceni Járásbíróságra osztom be.

A Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiumában egy büntető
ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2014/1. szám, 3.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1)
bekezdése alapján – az Országos Bírói Tanács 62/2014.
(IV. 8.) OBT határozatára figyelemmel – dr. Bencze Beátát a
Pécsi Törvényszékről a Pécsi Ítélőtáblára bírói munkakörbe
2014. április 15. napjától áthelyezem.

Dr. Nagy István András bírói kinevezésére a 2014. május
1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
154/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy büntető
ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2013/12. szám, 3.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Rácz Esztert bírói
kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése
alapján a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra osztom be.
Dr. Rácz Eszter bírói kinevezésére a 2014. május 1.
napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
157/2014. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként engedélyezem, hogy a Szegedi Törvényszék elnöke 2014. április 15-i
hatállyal egy járásbírósági bírói álláshelyet (82. számú) egy
törvényszéki bírói álláshellyé alakítson át.
2. Az álláshely-átalakítás fedezete a törvényszék személyi
juttatások tartós megtakarításának terhére biztosított.
3. Az 1. pontban írt döntésemmel 2014. április 15-i hatálylyal a Szegedi Törvényszék engedélyezett járásbírósági bírósági álláshelyeinek száma 67-re csökken, az engedélyezett
törvényszéki bírói álláshelyek száma 38-ra nő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
160/2014. (IV. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bírák kinevezéséről
A Budai Központi Kerületi Bíróságon (Vagyonjogi
Csoport) két polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági
Közlöny 2013/12. szám, 2. pont) benyújtott pályázatokat
elbírálva dr. Ferencsin Rékát és – az Országos Bírói Tanács
63/2014. (IV. 8.) OBT határozatára figyelemmel – dr. Mikó
Gergelyt bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
bekezdése alapján a Budai Központi Kerületi Bíróságra
osztom be.
Dr. Ferencsin Réka és dr. Mikó Gergely bírói kinevezésére
a 2014. május 15. napjától 2017. május 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
161/2014. (IV. 15.) OBHE számú
határozat
bírónak a Pécsi Törvényszékre történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
dr. Bencze Beátát, a Pécsi Ítélőtábla bíráját – eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett –
a 2014. április 15. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra, a Pécsi Törvényszékre kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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162/2014. (IV. 15.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

165/2014. (IV. 16.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2013/12. szám, 4. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján – az
Országos Bírói Tanács 61/2014. (IV. 8.) OBT határozatára
figyelemmel – dr. Koós Béla Gergelyt a Pesti Központi
Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói
munkakörbe 2014. május 1. napjától áthelyezem.

A Szekszárdi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2014/1. szám, 11. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Orosz Juditot bírói kinevezésre
felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése alapján a
Szekszárdi Járásbíróságra osztom be.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
163/2014. (IV. 16. ) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Sárvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2014/1. szám, 12. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Kovács Bálint Gábort bírói
kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1) bekezdése
alapján a Sárvári Járásbíróságra osztom be.
Dr. Kovács Bálint Gábor bírói kinevezésére a 2014. május
15. napjától 2017. május 14. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
164/2014. (IV. 16.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Kisvárdai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói
állásra (Bírósági Közlöny 2014/1. szám, 10. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva dr. Dicső Gáborné dr. Harsányi Beáta
Andreát bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
bekezdése alapján a Kisvárdai Járásbíróságra osztom be.
Dr. Dicső Gáborné dr. Harsányi Beáta Andrea bírói
kinevezésére a 2014. május 15. napjától 2017. május 14.
napjáig terjedő határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Orosz Judit bírói kinevezésére a 2014. május 15.
napjától 2017. május 14. napjáig terjedő határozott
időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
166/2014. (IV. 18.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró kinevezéséről
A Győri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói állásra
(Bírósági Közlöny 2014/1. szám, 7. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva – az Országos Bírói Tanács 60/2014.
(IV. 8.) OBT határozatára figyelemmel – dr. Franczia Barbara
Anettet bírói kinevezésre felterjesztem, és a Bjt. 26. § (1)
bekezdése alapján a Győri Járásbíróságra osztom be.
Dr. Franczia Barbara Anett bírói kinevezésére a 2014.
május 15. napjától 2017. május 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra teszek előterjesztést.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
167/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi Törvényszéken két bírósági fogalmazói
álláshely két bírósági titkári álláshellyé alakításáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Szombathelyi Törvényszéken 2014. május 1-jei hatállyal
- kettő II/2. fizetési osztály/fokozatú bírósági fogalmazói
álláshelyet kettő I/1. fizetési osztály/fokozatú bírósági titkári álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemmel 2014. május 1-jei hatálylyal a Szombathelyi Törvényszéken engedélyezett bírósági
fogalmazói álláshelyek száma 8-ra csökken, az engedélyezett
bírósági titkári álláshelyek száma 14-re emelkedik.
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3. A Szombathelyi Törvényszéken az álláshely-átalakítás
fedezete a személyi juttatás tartós megtakarításából nem
biztosított, ezért a fedezetet–- a törvényszéktől ideiglenesen
központi kezelésbe vont – az üres álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatás fedezetből való átcsoportosítással biztosítom az átalakított álláshelyek betöltésével egyidejűleg.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
168/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
a 270/2013. (VII. 5.) OBHE határozat módosításáról és
a Budapest Környéki Törvényszéken túlbetöltések
engedélyezéséről
1. A 270/2013. (VII. 5.) OBHE határozat 2. pontjában írt,
a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések keretszámát a Budapest Környéki Törvényszék
esetében – az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról
szóló 5/2013. (V. 25.) OBH elnöki utasítás tartósan távollévő bírák álláshelyeinek részbeni betöltésére vonatkozó szabályait tartalmazó 3. számú melléklete 4. § (3) bekezdésében
írtak alapján – 8-ra módosítom.
2. Az 1. pontban írt keretszámot terheli az 512/2013.
(XII. 19.) OBHE számú határozatban engedélyezett 3 bírói
túlbetöltés.
3. 2015. április 30. napjáig engedélyezem a Budapest Környéki Törvényszék részére – az 1. pontban megállapított 8
fős keretszámra figyelemmel – további 5 bírói túlbetöltés
felhasználását
- a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiumában (1 fő),
- a Ceglédi Járásbíróságon (1 fő),
- a Ráckevei Járásbíróságon (1 fő),
- a Monori Járásbíróságon (1 fő),
- a Budakörnyéki Járásbíróságon (1 fő).
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
169/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján 2014. április hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Pécsi Törvényszéken
dr. Stelzámer Ottó elnökhelyettesnek 2014. április 1. napjától címzetes táblabíró címet,
az Egri Törvényszék illetékességi területén
Nyikesné dr. Lázár Erzsébetnek, az Egri Járásbíróság bírájának,
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a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Varga László Pálnak, a Gyulai Járásbíróság elnökhelyettesének,
a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén
dr. Stass Anikónak, a Szolnoki Járásbíróság bírájának 2014.
április 1. napjától címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom,
hogy
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
Szőke Tiborné dr., az Orosházi Járásbíróság bírája,
a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
dr. Lotz Zsuzsanna, a Szigetvári Járásbíróság bírája 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
170/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a pályázók egyikével sem kívánom
betölteni az álláshelyet, mert a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést érintő
változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik az
álláshely betöltését – a Fővárosi Törvényszéken két polgári
ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2013/12. számában a 6. pontban kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
171/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
a Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. §-ának (1) bekezdése a) pontja alapján, a
Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állására a Bírósági
Közlöny 2014/2. számában a 12. pontban kiírt pályázatot
– figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett –
eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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172/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 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 Gazdasági Kollégiumában egy gazdasági ügyszakos, a Ceglédi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos, a
Ráckevei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos, a Monori
Járásbíróságon egy polgári ügyszakos, a Budakörnyéki Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
173/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló CLXI.
törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Ítélőtábla
Polgári Kollégiumában egy polgári ügyszakos bírói álláshely
(32. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
174/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 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 Ráckevei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely (146.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
175/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló CLXI.
törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Szegedi Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Makói Járásbíróságon egy
civilisztika ügyszakos bírói álláshely (63. számú) betöltésére
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a pályázatot a Bjt. 33. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
176/2014. (IV. 25.) OBHE számú
határozat
bírói álláspályázat tárgyában
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló CLXI.
törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontja, továbbá a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Szegedi Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Szegedi Járásbíróságon egy
civilisztika ügyszakos bírói álláshely (84. számú) betöltésére
a pályázatot a Bjt. 33. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK EGYÉB SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
dr. Szántó Adrienn Máriát 2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyetteséhez bírósági titkári munkakörbe,
Szilágyi Zsuzsannát a 2014. április 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra – 2014. április 1.
napjától 2014. június 30. napjáig terjedő próbaidő egyidejű
kikötésével – az Országos Bírósági Hivatal Koordinációs
Főosztály Szervezési Osztályához tisztviselőnek, érdemi
ügyintéző munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Zsigó Pál bírósági titkárt 2014. március 25. napjától a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,
Kondorosi László tisztviselőt a 2014. április 1. napjától a Budapest Környéki Törvényszékre tisztviselői munkakörbe,
Petercsák Endre Györgyné főosztályvezetőt 2014. április 15.
napjától a Budapest Környéki Törvényszékre belső ellenőri
munkakörbe,
dr. Hajdu Koppány tisztviselőt 2014. május 1. napjától a Budapest Környéki Törvényszékre tisztviselői munkakörbe
á t h e l y e z t e,
Tóth Zsolt fizikai dolgozót 2014. március 26. napjától az
Országos Bírósági Hivatal Műszaki Főosztály Gondnoksági
és Gépjármű Üzemeltetési Osztályához,
dr. Bőke Katalin Erzsébet bírósági titkárt 2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal
Bírósági Főosztály Jogi Képviseleti Osztályához,
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dr. Kékedi Szabolcs beosztott bírót a 2014. április 1. napjától
2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályához,
dr. Parti Mónika beosztott bírót 2014. április 1. napjától a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe,
Szilágyi Judit tisztviselőt 2014. április 1. napjától az Országos Bírósági Hivatal Koordinációs Főosztály Elnöki Irodájához tisztviselőnek, irodai ügykezelő munkakörbe,
Kristóf Ágota tisztviselőt 2014. április 5. napjától az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály Fejezeti Költségvetési Osztályához,
dr. Novák Adrienn tisztviselőt 2014. május 1. napjától az
Országos Bírósági Hivatal Koordinációs Főosztályához
tisztviselő, érdemi ügyintéző munkakörbe
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A Fővárosi Törvényszék elnöke
dr. Palkó Zsófiát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2014. március 17. napjától határozatlan időtartamra a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Kálmán Petrát, a Fővárosi Törvényszék végrehajtójelöltjét 2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Balogh Krisztinát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2014. április 1. napjától a Budapesti II. és III.
Kerületi Bírósághoz bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,

b e o s z t o t t a,
dr. Kékedi Szabolcs beosztott bírót a 2014. április 1. napjától
2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra az Országos
Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály főosztályvezetőhelyettesi feladatainak ellátásával

dr. Czudarné dr. Kisnémet Erikát, a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság bírósági titkárát és
dr. Palkó Zsófiát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát 2014. április 7. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

m e g b í z t a,

k i j e l ö l t e.

Kristóf Ágota tisztviselő kinevezését 2014. április 14. napjától 2014. október 13. napjáig terjedő időtartamra,
Simkó Bernadett Erzsébet tisztviselő kinevezését a 2014. április 21. napjától 2014. október 20. napjáig terjedő időtartamra

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
dr. Szántó Anitát, a Bajai Járásbíróság elnökhelyettesét, a
2014. március 25. napjától 2020. március 24. napjáig terjedő
időtartamra a Bajai Járásbíróság elnökévé

m e g h o s s z a b b í t o t t a,

k i n e v e z t e.

Tóthné Balatoni Barbara tisztviselő kinevezését 2014. április
7. napjától határozatlan idejűvé

A Pécsi Törvényszék elnökhelyettese
dr. Princz Lászlót, a Pécsi Járásbíróság csoportvezető bíráját
a 2014. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő
időtartamra a Pécsi Járásbíróság nyomozási-szabálysértési
csoport csoportvezetőjévé

m ó d o s í t o t t a,
Juhászné Szabó Éva tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2014.
július 15. napjával – felmentésére tekintettel –,
dr. Farkas Kata tisztviselő szolgálati jogviszonyát 2014.
március 21. napjával,
Filep Anikó tisztviselő szolgálati viszonyát 2014. március
31. napjával, – kérelmére azonnali hatállyal próbaidő alatt –
Torday Krisztina Rita tisztviselő szolgálati jogviszonyát
2014. április 3. napjával – a határozott idejű kinevezése
lejártára tekintettel –

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
dr. Réczeg Katalin Kittit, a Szombathelyi Járásbíróság fogalmazóját 2014. április 1. napjától,
dr. Tihanyi Márk Károlyt, a Szombathelyi Járásbíróság fogalmazóját 2014. április 10. napjától bírósági titkári munkakörbe

m e g s z ü n t e t t e.

k i n e v e z t e,

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS
A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Réczeg Katalin Kittit, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági
titkárát 2014. április 10. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. Kalmár Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát 2014. március 31. napjától a Fővárosi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

k i n e v e z t e.

k i j e l ö l t e.
A Tatabányai Törvényszék elnöke
dr. Hamvas Ákost, a Tatabányai Törvényszék bíráját a 2014.
április 14. napjától 2020. április 13. napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai Törvényszék Csőd- és Felszámolási
Csoport csoportvezetőjévé,
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dr. Némethné dr. Lenti Líviát, a Tatabányai Törvényszék csoportvezető bíráját 2014. április 14. napjától a Tatabányai
Törvényszék tanácselnökévé
k i n e v e z t e.

SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszűnés
Szolgálati viszonya megszűnt a határozott idő lejártára tekintettel
dr. Manhertz Zoltánnak, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárának 2014. március 31. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Szendreyné dr. Fekete Ildikónak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának az AA 106896 számú bírói igazolványa,
Kis Zoltánnak, a Fővárosi Törvényszék fizikai dolgozójának
a BA 176705 számú,
Tarjánné Sóvágó Editnek, a Hajdúböszörményi Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 175023 számú,
Zámbó Annának, a Fővárosi Törvényszék fizikai
dolgozójának a BA 176478 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
Bélyegző érvénytelenítése
A Pesti Központi Kerületi Bíróság „Pesti Központi
Kerületi Bíróság Budapest 403.” feliratú körbélyegzője
elveszett.
A bélyegző érvénytelen.

PÁLYÁZATOK
Bírósági vezetői és bírói állásra kiírt pályázatok
Az Országos Bíróság Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. a Szombathelyi 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 a járásbíróságokon,
valamint a törvényszék első fokán a folyamatban maradt
perek egy bíróra jutó számának mérséklését, és a folyamatban maradt egy éven túli perek, valamint a törvényszék első
fokának gazdasági ügyszakában folyamatban maradt egy
éven túli perek számának és ügyhátralékon belüli arányának
mérséklését szolgáló elképzeléseire,
- a törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére,
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- a törvényszék takarékos gazdálkodását elősegítő elképzeléseire,
- a létszámmal való célszerűbb (a bírák adminisztratív
munkaterhének csökkentésére irányuló) gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseire.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében – az Országos
Bírósági Hivatal Koordinációs Főosztálya útján – az alábbi
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- a törvényszék szervezeti és működési szabályzatát,
- a törvényszék éves munkatervét és annak mellékletét,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a törvényszékre vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a törvényszéki és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a törvényszék elnökének összbírói értekezletre készített
tájékoztatóját.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a 2011. évi CLXII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 30. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Szombathelyi Törvényszék elnökéhez (9700
Szombathely, Szily János u. 7.) kell 3 példányban benyújtani.
2. a Nyíregyházi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a büntető 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, valamennyi ítélkezési szinten a folyamatban maradt perek egy bíróra/tanácsra jutó számának mérséklését szolgáló elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés
megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 30. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Nyíregyházi Törvényszék elnökéhez (4400
Nyíregyháza, Bocskai út 2.) kell 3 példányban benyújtani.
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3. a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma közigazgatási ügyszakos
kollégiumvezető-helyettesi állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 5 éves bírói gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási ügyszakban eltöltött kúriai, ítélőtáblai bírói, törvényszéki tanácselnöki, bírói gyakorlat, illetve a regionális kollégium
illetékességi területéhez tartozó bíróságok valamelyikével
fennálló szolgálati jogviszony.
A jelentkező a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot
vagy pályaművet.
A pályaműben a jelentkező térjen ki:
- a kollégium időszerű ítélkezésének (az eljárási törvényekben, az ügyviteli szabályokban írt határidők megtartásának) biztosítását és az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkenését szolgáló elképzeléseire,
- a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium szervezeti kereteire és a kollégium törvényben meghatározott
szakmai feladatainak ellátására vonatkozó elképzeléseire,
- az ítélkezés minőségének javításával, a minőségi ítélkezés
megteremtésével kapcsolatos terveire, eszközeire,
- a kollégium működésével kapcsolatos elképzeléseire,
hosszú távú terveire és azok megvalósításának ütemezésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
Az illetmény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 30. napja 12.00 óra.
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Bírósági Osztályához (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 97.) kell 3 példányban
benyújtani.
4. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumában 1 polgári ügyszakos bírói állás (32. számú) betöltésére.
A pályázat elbírálásánál 6 év, polgári ügyszakban, illetve
törvényszéken polgári ügyszakban eltöltött, továbbá öröklési
perek, kötelmi ügyek (kártérítési perek) tárgyalásában szerzett bírói gyakorlat előnyt jelent.
A pályázó 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 bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény szerint kerül megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 30. napja 12.00 óra.
Az álláshely betöltésének várható kezdő időpontja:
2014. szeptember
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
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A pályázatot a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.
5. a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiumában 1 gazdasági ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez
(1145 Budapest, Thököly út 97-101.) kell benyújtani.
6. a Budakörnyéki Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
A pályázatot a Budakörnyéki Járásbíróság elnökéhez (1145
Budapest, Thököly út 97-101.) kell benyújtani.
7. a Ceglédi Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
A pályázatot a Ceglédi Járásbíróság elnökéhez (2700 Cegléd, Rákóczi út 17.) kell benyújtani.
8. a Monori Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói
álláshely betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
A pályázatokat a Monori Járásbíróság elnökéhez (2200
Monor, Kossuth Lajos u. 69.) kell benyújtani.
9. a Ráckevei Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
10. a Ráckevei Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos bírói állás (146. számú) betöltésére.
A pályázatok a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja 16.00 óra.
A 9-10. szám alatti pályázatokat a Ráckevei Járásbíróság
elnökéhez (2300 Ráckeve, Pf. 38.) kell benyújtani.
11. a Makói Járásbíróságon 1 civilisztika ügyszakos
bírói állás (63. számú) betöltésére.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 33. § (1) bekezdésé-
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ben írtaknak megfelelően a pályázónak 3 évig a törvényszék
illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra
– elsődlegesen a Csongrádi Járásbíróságra – történő kirendelést kell vállalnia.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
A pályázatot a Makói Járásbíróság elnökéhez (6900 Makó,
Megyeház u. 2.) kell benyújtani.
12. a Szegedi Járásbíróságon 1 civilisztika ügyszakos
bírói állás (84. számú) betöltésére.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 33. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően a pályázónak 3 évig a törvényszék
illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra
történő kirendelést kell vállalnia
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. május 20. napja.
A pályázatot a Szegedi Járásbíróság elnökéhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) kell benyújtani.
13. a Dunaújvárosi Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos (66. számú) bírói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
A pályázatot a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökéhez (2400
Dunaújváros, Városháza tér 3.) kell benyújtani.
14. a Tiszafüredi Járásbíróságon 1 büntető ügyszakos
bírói állás (83. számú) betöltésére.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 33. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően a pályázónak 3 évig a törvényszék
illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra
történő kirendelést kell vállalnia.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. május 20. napja.
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Az állás betöltésének ideje:
2014. augusztus 1. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Dunakeszi Járásbíróság (2121 Dunakeszi,
Pf. 53.) elnökéhez kell benyújtani.
A Győri Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnöki állásának
(33. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.
A pályázathoz szakmai önéletrajzot, valamint pályaművet
kell csatolni, amelyben a Mosonmagyaróvári Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szóló elképzeléseiket ismertetik a pályázók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 15. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Győri Törvényszék elnökéhez (9021 Győr,
Szent István út 6.) kell benyújtani.
A Kecskeméti Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Bajai Járásbíróság elnökhelyettesi állásának (48.
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 pályázathoz részletes szakmai önéletrajz és a vezetői elképzeléseket tartalmazó pályamű csatolása szükséges.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 21. napja.

A pályázatot a Tiszafüredi Járásbíróság elnökéhez (5350
Tiszafüred, Béke tér 4.) kell benyújtani.

A pályázatot a Bajai Járásbíróság elnökéhez (6500 Baja,
Kazinczy u. 1-3.) kell benyújtani.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Miskolci Törvényszék elnöke pályázatot hirdet

a Dunakeszi Járásbíróság elnökhelyettesi állásának
(96. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 3 éves tényleges bírói gyakorlattal
rendelkeznek. A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakos
bírói gyakorlat, továbbá a vezetői gyakorlat előnyt jelent.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja 16.00 óra.

a Tiszaújvárosi Járásbíróság elnöki állásának (55.
számú) betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat.
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 a hozzájárulást ahhoz,
hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
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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.
A pályázatot a Miskolci Törvényszék elnökéhez (3542
Miskolc, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Nyírbátori Járásbíróság elnöki állásának (45. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák
pályázhatnak, akik legalább 5 éves bírói gyakorlattal
rendelkeznek.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a Nyírbátori Járásbíróság
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:
2014. május 22. napja 16.00 óra.
Ha a pályázó pályázata elkésett, vagy a hiányos pályázatot
benyújtó pályázó felhívásra a pályázata hiányait a megadott
határidőben nem pótolja, a pályázat kiírója a pályázatot
elutasítja.
A pályázatot a Nyíregyházi Törvényszék elnökéhez (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Szolnoki Járásbíróság elnöki (32. számú) állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A benyújtott 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 pályázó a pályamű elkészítésében a Szolnoki Járásbíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatokat és információkat (SZMSZ, éves munkaterv) a Szolnoki
Törvényszék, valamint a Szolnoki Járásbíróság Elnöki Irodájában ismerheti meg.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 30. napja.
2. a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki (86. számú) állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A benyújtott 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 pályázó a pályamű elkészítésében a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatokat és információkat (SZMSZ, éves
munkaterv) a Szolnoki Törvényszék, valamint a Szolnoki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Irodájában
ismerheti meg.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
3. a Kunszentmártoni Járásbíróság elnöki (35. számú)
állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A benyújtott 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 pályázó a pályamű elkészítésében a Kunszentmártoni
Járásbíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatokat és információkat (SZMSZ, éves munkaterv) a
Szolnoki Törvényszék, valamint a Kunszentmártoni Járásbíróság Elnöki Irodájában ismerheti meg.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
4. a Mezőtúri Járásbíróság elnöki állásának (36. számú) betöltésére.
Az állásra az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
A benyújtott 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 pályázó a pályamű elkészítésében a Mezőtúri Járásbíróság működésével, működési feltételeivel kapcsolatos adatokat és információkat (SZMSZ, éves munkaterv) a Szolnoki
Törvényszék, valamint a Mezőtúri Járásbíróság Elnöki Irodájában ismerheti meg.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 20. napja.
Az 1-4. szám alatti pályázatokat a Szolnoki Törvényszék
elnökéhez (5001 Szolnok, Kossuth u. 1. Pf. 100.) kell benyújtani.
A Tatabányai Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
1. a Tatai Járásbíróság elnöki állásának (28. számú)
betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság vezetésével
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 pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A késedelmesen, illetve hiányosan
benyújtott pályázatot a törvényszék elnöke elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 10. napja.
2. a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki (18. számú) állásának betöltésére.
Az állásra határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság vezetésével
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 pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A késedelmesen, illetve hiányosan
benyújtott pályázatot a törvényszék elnöke elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 10. napja.
3. a Tatabányai Törvényszéken 1 polgári ügyszakos
tanácselnöki állás (7. számú) betöltésére.
Az állásra azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik legalább 7 éves, polgári ügyszakos bírói
gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A késedelmesen, illetve hiányosan
benyújtott pályázatot a törvényszék elnöke elutasítja.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 10. napja.
Az 1-3. szám alatti pályázatot a Tatabányai Törvényszék elnökéhez (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.) kell benyújtani.

2014/4. SZÁM
Bírósági végrehajtási ügyintézői állásra
kiírt pályázat
A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék területén (Pesti Központi Kerületi Bíróság) 1 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.
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. június 10. napja.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
Az állással kapcsolatban bővebb információ a Fővárosi
Törvényszék Személyügyi és Munkaügyi Osztályának munkatársától, Szmolár Mária tisztviselőtől kérhető a 354-6239es telefonszámon vagy a molnarnes@fovarosit.birosag.hu email címen.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve
postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy az Elnöki
Kezelőirodán (II. em. 17.) személyesen lehet benyújtani.
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,
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• 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,
• 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.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 15. napja 16.00 óra.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. június 15. napja.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

2014/4. SZÁM
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez címezve, az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay utca 16., I. emelet 111/b.) részére kell 3
példányban megküldeni.
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:
- 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. § (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
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
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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.

2014/4. SZÁM
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról
31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet
A civil szervezetekkel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
9/2014. (III. 21.) AB határozat
Az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új
szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. §-a és 13. §-a egyes
szövegrészei, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/C. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról
11/2014. (IV. 4.) AB határozat
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény
2:22 § (1) és 82) bekezdései alaptörvény-ellenességének és
nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról
12/2014. IV. 10.) AB határozat
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 2011. április 2-től 2011. december 31-ig hatályos
37/B. § (3) bekezdés b) pont szövegrésze alaptörvényellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának
kizárásáról
136/2014. (IV. 10.) KE határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
Köm.5072/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köf.5076/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

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

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
102/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról
7/2014. (III. 25.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
25/2014. (III. 21.) KIM rendelet
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó

PROGRAMOK

2014. május 5-7.
Bírósági közvetítők akkreditált képzése – bírák, bírósági
titkárok és tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. május 8.
Konferencia a bírák etikai kódexéről
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. május 8-9.
Kodifikátori gondolkodásmód – képzés a jogszabályvéleményezésben részt vevő bíráknak, bírósági titkároknak
és bírósági fogalmazóknak
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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2014. május 9.
Az első fokon eljáró ítélkező bírák feladatai új Bv. tv. alapján – bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 21-23.
Polgári kollégiumvezetők tanácskozása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. május 21-23.
Bírósági közvetítők akkreditált képzése – bírák, bírósági
titkárok és tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 12-13.
Workshop civilisztikai ügyszakos bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 26-27.
A régi és az új Btk. viszonya – az időbeli hatály a gyakorlat
fényében, bírák és bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 13.
Az Országos Bírói Tanács ülése
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal
2014. május 15-16.
Angol nyelvű képzés a gyermekközpontú igazságszolgáltatásról – bírák, bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 27.
Konferencia a BIIR fejlesztésről és oktatásról bírósági vezetőknek
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal (aula)

2014. május 19-20.
Képzés az új Ptk.-ról – büntető bíráknak és bírósági titkároknak (megismételt képzés)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 28-29.
„BE-Intelligent” – angol nyelvű önismereti tréning – bírák, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 19-20.
Belső ellenőrök tanácskozása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

2014. május 28-30.
Törvényszékek és ítélőtáblák elnökeinek találkozója
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

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