BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY

2014/7-8. SZÁM
TARTALOM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/5
UTASÍTÁSOK/5
8/2014. (VII. 4.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.)
OBH utasítás módosításáról
9/2014. (VII. 4.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzat módosításáról
10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról
11/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a bírósági közvetítésről
és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról
12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a büntető-, polgári és
szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról

HATÁROZATOK/44
274/2014. (VI. 27.) OBHE számú határozat „Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoport” működéséről, a Bjt.
29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről
281/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmének elbírálásáról
282/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat a Veszprémi
Törvényszék tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmének elbírálásáról
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
293/2014. (VII. 9.) OBHE számú határozat a Tatabányai
Törvényszéken hat bírósági fogalmazói álláshely hat bírósági
titkári álláshellyé alakításáról
302/2014. (VII. 14.) OBHE számú határozat „Bírósági
Közvetítés Munkacsoport” működéséről és a Bjt. 29. § (2)
bekezdése alapján bíró kijelöléséről
329/2014. (VIII.06.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszéken három bírósági fogalmazói álláshely három bírósági titkári álláshellyé alakításáról
337/2014. (VIII. 15.) OBHE számú határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
338/2014. (VIII. 15.) OBHE határozat bírói álláshely megszüntetéséről és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat módosításáról

339/2014. (VIII. 15.) OBHE határozat a bíróságok 2014.
július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat módosításáról
341/2014. (VIII. 15.) OBHE határozat a bíróságok 2014.
július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat módosításáról
343/2014. (VIII. 15.) OBHE határozat a bíróságok 2014.
július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat módosításáról
345/2014. (VIII. 15.) OBHE számú határozat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
349/2014. (VIII.15.) OBHE határozat bírói álláshely rendszeresítéséről és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat módosításáról
350/2014. (VIII.15.) OBHE határozat bírói álláshely megszüntetéséről és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat módosításáról
368/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
378/2014. (VIII. 19.) OBHE számú határozat bírói álláshely
megszüntetéséről és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozatmódosításáról
379/2014. (VIII.19.) OBHE számú határozat bírói álláshely
rendszeresítéséről és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI/52

HATÁROZATOK/52
33/2014. (III. 11.) OBT határozat
34/ 2014. (III. 11.) OBT határozat
35/2014. (III. 11.) OBT határozat
85/2014. (VI. 2.) OBT határozat
86/2014. (VII. 15.) OBT határozat
87/2014. (VII. 15.) OBT határozat
88/2014. (VII. 15.) OBT határozat
89/2014. (VII. 15.) OBT határozat
90/2014. (VII. 22.) OBT határozat
91/2014. (VII. 22.) OBT határozat
92/2014. (VII. 22.) OBT határozat
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93/2014. (VII. 22.) OBT határozat
94/2014. (VII. 22.) OBT határozat
95/2014. (VII. 22.) OBT határozat
96/2014. (VII. 22.) OBT határozat
97/2014. (VII. 22.) OBT határozat
98/2014. (VII. 22.) OBT határozat
99/2014. (VII. 22.) OBT határozat
100/2014. (VII. 22.) OBT határozat
101/2014. (VII. 22.) OBT határozat
102/2014. (VII. 22.) OBT határozat
103/2014. (VII. 22.) OBT határozat
104/2014. (VII. 22.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ/57
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI/57
Kinevezések
Felmentések

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI/58
CÍM ADOMÁNYOZÁS/58
275/2014. (VI. 30.) OBHE számú határozat a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény alapján 2014. június hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről
303/2014. (VII. 14.) OBHE számú határozat a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény alapján 2014. július hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK/58
267/2014. (VI. 26.) OBHE számú határozat a Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
268/2014. (VI. 26.) OBHE számú határozat a Gyulai
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
271/2014. (VI. 27.) OBHE számú határozat a Szolnoki
Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
278/2014. (VII. 1.) OBHE számú határozat bíró
áthelyezéséről
285/2014. (VII. 4.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
286/2014. (VII. 7.) OBHE számú határozat a
Zalaegerszegi Törvényszék elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról,
295/2014. (VII. 9.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
296/2014. (VII. 10.) OBHE számú határozat a
Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről

2014/7-8. SZÁM
308/2014. (VII. 16.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
309/2014. (VII. 18.) OBHE számú határozat bírói állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró áthelyezéséről
310/2014. (VII. 18.) OBHE számú határozat pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról,
335/2014. (VIII. 14.) OBHE számú határozat pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról,
353/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat pályázat elbírálása a Szegedi Törvényszéken meghirdetett bírói álláshelyről,
354/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
pályázat elbírálása a Fővárosi Ítélőtáblán meghirdetett bírói
álláshelyről,
377/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a
Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdaasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról.
KIJELÖLÉSEK/60
279/2014. (VII. 1.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
280/2014. (VII. 1.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző bírák és bírósági titkárok
kijelöléséről
297/2014. (VII. 11.) OBHE számú határozat a bírósági
közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági titkárok
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK/61
276/2014. (VI. 30.) OBHE számú határozat bíráknak a
Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
288/2014. (VII. 7.) OBHE számú határozat ítélőtáblai
tanácselnök Kúriára történő kirendeléséről
298/2014. (VII. 11.) OBHE számú határozat bírónak a
Székesfehérvári Járásbíróságra történő kirendeléséről
299/2014. (VII. 11.) OBHE számú határozat bírónak a
Budapest Környéki Törvényszékre történő kirendeléséről
307/2014. (VII. 16.) OBHE számú határozat bíráknak a
Kúriára történő kirendeléséről, valamint egy bíró ismételt
kirendeléséről
326/2014. (VIII.04.) OBHE számú határozat
bíráknak a Kúriára történő kirendeléséről
327/2014. (VIII.04.) OBHE számú határozat
bíráknak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK/63
247/2014. (VI. 12.) OBHE számú határozat az Országos
Bírósági Hivatal elnökhelyettese vezetői megbízatása és az
Országos
Bírósági
Hivatalba
történő
beosztása
megszűnésének megállapításáról.
270/2014. (VI. 27.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
284/2014. (VII. 3.) OBHE számú határozat az Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának megszünte-
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téséről és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról
287/2014. (VII. 7.) OBHE számú határozat a Zalaegerszegi
Járásbíróság bírájának, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki
feladatainak ellátásával való megbízásáról
292/2014. (VII. 9.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
305/2014. (VII. 14.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
311/2014. (VII. 22.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
312/2014. (VII. 23.) OBHE számú határozat az Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről és a Székesfehérvári Járásbíróságra történő beosztásáról
314/2014. (VII. 24.) OBHE számú határozat az Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről és a Budai Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI/64
A Balassagyarmati Törvényszék elnökének személyi határozata
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének személyi
határozatai
Az Egri Törvényszék elnökének személyi határozata
A Fővárosi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Gyulai Törvényszék elnökének személyi határozata
A Kaposvári Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Miskolci Törvényszék elnökének személyi határozata
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének személyi határozata
A Pécsi Törvényszék megbízott elnökének személyi határozatai
A Szegedi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Szolnoki Törvényszék elnökének személyi határozata
A Szombathelyi Törvényszék elnökének személyi határozata
A Tatabányai Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesének személyi
határozatai

PÁLYÁZATOK/66
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírásai

2014/7-8. SZÁM
Bírósági vezetői pályázatok
356/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
357/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Szekszárdi Törvényszéken a Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról
358/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról
359/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Fővárosi
Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról
360/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi Törvényszéken a Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
361/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Budapest
Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
362/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat a Kecskeméti Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
363/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat az Egri
Törvényszéken a Büntető Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
Bírói pályázatok
289/2014. (VIII. 7.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Paksi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
336/2014. (VIII. 14.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
340/2014. (VIII. 15.)OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Pápai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
342/2014. (VIII. 15.)OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Mohácsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
344/2014. (VIII. 15.)OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Kunszentmártoni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
351/2014. (VIII. 15.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
352/2014. (VIII. 15.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Tiszafüredi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
364/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírói álláshelyre
365/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
366/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken négy törvényszéki
bírói álláshelyre
367/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken két törvényszéki
bírói álláshelyre
369/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
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Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon egy
bírói álláshelyre
370/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon egy
bírói álláshelyre
371/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon egy
bírói álláshelyre
372/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy
bírói álláshelyre

2014/7-8. SZÁM
járásbírósági

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK/81

járásbírósági
járásbírósági

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK/81

járásbírósági

PROGRAMOK/81

373/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
374/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
375/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
376/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
Bírósági titkári pályázatok
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Bírósági fogalmazói pályázatok
A Balassagyarmati Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Győri Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Szombathelyi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Egyéb pályázatok
Európai jogi szaktanácsadói pályázatok
Végrehajtói pályázat
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Végrehajtási ügyintézői pályázat
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása

SZEMÉLYI HÍREK/81
Szolgálati viszony megszűnés
Igazolványok érvénytelenítése
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BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

UTASÍTÁSOK
8/2014. (VII. 4.) OBH utasítás
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás
módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatot
az alábbiak szerint módosítom:
1. §
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás (a továbbiakban:
utasítás) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) A szaktanácsadók a Kúriára vagy a szabályzat szerint
meghatározott területre kiterjedő illetékességgel kapnak
megbízást.
(2) A Kúria szaktanácsadóit – pályázat alapján – a Kúria
elnöke bízza meg a Kúria bírái közül, és döntéséről
tájékoztatja az OBH elnökét.
(3) Az OBH szaktanácsadóit – az OBH-ba beosztott bírák
közül, pályázat alapján – az OBH elnöke bízza meg.
(4) A (2) és (3) bekezdésen túl a szaktanácsadói helyek a
Fővárosi Törvényszék és az ítélőtáblák valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok illetékességi területei szerint, ügyszakonként kerülnek betöltésre pályázat
útján az 1. melléklet szerinti megoszlásban. A létszámok
meghatározása az adott régió engedélyezett bírói létszámának arányában történik.
(5) Az adott illetékességi területhez tartozó törvényszékek
hatáskörére, illetékességére, bírói létszámára, valamint a közösségi joggal kapcsolatos munkájára figyelemmel az OBH
elnöke az 1. mellékletben meghatározott létszámon felül
további szaktanácsadói helyek kiírására, engedélyezésére
jogosult. E jogkör az OBH elnökét abban az esetben is megilleti, ha adott szaktanácsadó jogviszonya a 6. § (1) bekezdésének g) pontja alapján szűnik meg.
(6) Az OBH elnöke jogosult a betöltetlen szaktanácsadói
helyek 1. mellékletben meghatározott illetékességi területek
közötti, határozott időre történő átcsoportosítására.
(7) Szaktanácsadói feladattal bízható meg az a bíró, aki
a) az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és
gyakorlati ismeretekkel, és
b) az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő
nyelvtudással rendelkezik.
(8) Nem bízható meg szaktanácsadói feladattal az a bíró,
aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
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(9) Nem bízható meg szaktanácsadói feladattal az a bíró,
akinek az európai jogi szaktanácsadók koordinátora vagy
valamelyik koordinátor-helyettese a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény 13. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozója.”
2. §
(1) Az utasítás 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázathoz a 3. melléklet szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni. A pályázatot – a 3. § (3)
bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve – a munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül, a 3. § (3) bekezdésében írt esetben pedig közvetlenül kell az OBH elnökéhez benyújtani. A pályázat továbbítását megelőzően a
bíróság elnöke, az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a
regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy
a pályázatot támogatja-e.”
(2) Az utasítás 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázatot – a 3. § (3) bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve – a koordinátor, az ügyszaknak megfelelő koordinátor-helyettesek, valamint az Országos Bírói Tanács (a
továbbiakban: OBT) kijelölt tagja értékeli, szükség szerint a
pályázót meghallgatja.”
(3) Az utasítás 4. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki és a korábbi (5)-(7) bekezdés számozása (6)-(8) bekezdésre módosul:
„(5) A pályázatot a 3. § (3) bekezdésében írt esetben az
OBH elnöke és a koordinátor értékeli, szükség szerint a
pályázót meghallgatja.”
3. §
Az utasítás a következő alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki:
„Az OBH szaktanácsadóira vonatkozó speciális szabályok
5/A. §
(1) Az OBH szaktanácsadó tevékenységét elsődlegesen a
Fővárosi Törvényszék illetékességi területén, a szakága szerinti beosztásban látja el.
(2) Az OBH szaktanácsadó e tisztségét hivatali beosztása
megszűnését követően is megtartja, és az új szolgálati helye
szerinti illetékességi terület (1. melléklet szerinti) ügyszakának megfelelő keretszámát növeli.
(3) Ha a kinevezett szaktanácsadó megbízatása az OBH-ba
történő beosztására tekintettel szűnik meg, helyére a megszűnést megállapító OBH elnöki határozat meghozatalát
követően írható ki új pályázat.”
4. §
(1) Az utasítás 6. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szaktanácsadói megbízás megszűnik:)
„g) ha a szaktanácsadónak a szaktanácsadói helyek szempontjából más illetékességi terület alá tartozó bíróságra való
áthelyezésére kerül sor és az új szolgálati helye szerinti illeté-
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kességi területen nincs az adott ügyszakban üres szaktanácsadói hely, kivéve, ha az OBH elnöke – a koordinátor véleménye alapján – élni kíván a 3. § (5) bekezdésben írt, az 1.
számú mellékletben írt létszámon felüli szaktanácsadói hely
engedélyezésének és a szaktanácsadó e helyre történő áthelyezésének jogával.”
(2) Az utasítás 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A megbízó a szaktanácsadó megbízását akkor vonhatja vissza [(1) bekezdés d) pont], ha a szaktanácsadó megbízásának ellátásában 60 napot meghaladóan akadályoztatva
van (ideértve többek között az OBH-ba, a Kúriára, az Igazságügyi Minisztériumba történő beosztást, a szaktanácsadói
hálózat tagjai által elnyert külföldi tanulmányutakon, hoszszabb távú nemzetközi csereprogramokban való részvételt,
az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és más nemzetközi szervezet által meghirdetett és elnyert ösztöndíjakat), valamint ha a szaktanácsadó a megbízója írásbeli felhívására, a kézhezvételtől számított 10 napon
belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget a jelen szabályzatban meghatározott kötelezettségének.”
(3) Az utasítás 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az eset összes körülményének mérlegelését követően
a megbízó (a Kúria vagy az OBH elnöke) a szaktanácsadó
írásbeli, indokolt kérelmére és az akadályoztatás 60 napot
meghaladó időtartamára figyelemmel dönthet úgy, hogy a
megbízást nem vonja vissza.”

pontja valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 107. § (3) és (4) bekezdés a) és b) pontja
szerinti idegennyelv-ismereti pótlékra jogosult.”
(2) Az utasítás 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szaktanácsadó – az OBH szaktanácsadója kivételével – a Bjt. 181. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő pótlékra
jogosult, amelynek mértéke a Bjt. 181. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az alapilletmény 10%-a.”
6. §
Az utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §
Záró rendelkezések
(1) Az utasítás 2014. július 15. napján lép hatályba.
(2) A hatályba lépést megelőzően kinevezett közigazgatási
ügyszakos szaktanácsadóknak, valamint a munkaügyi ügyszakos szaktanácsadói helyre pályázóknak 2014. július 31.
napjáig kell nyilatkozniuk arra vonatkozóan, hogy a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumoknak megfelelő illetékességi területek szerint módosított kinevezésüket
elfogadják-e, illetve pályázatukat fenntartják-e.
(3) Amennyiben a közigazgatási ügyszakos szaktanácsadó
a módosított kinevezést nem fogadja el, szaktanácsadói kinevezése 2014. augusztus 15. napjával megszűnik.

5. §
(1) Az utasítás 8. § (3) bekezdés 2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szaktanácsadó és a közvetlenül a koordinátor mellé
beosztott bírósági titkár az Európai Unió hivatalos nyelveinek állami nyelvvizsgával (C típusú, legalább középfokú)
igazolt ismeretéért a Bjt. 180. § (1) és (2) bekezdés a) és b)

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
1. melléklet a 8/2014. (VII. 4.) OBH utasításhoz

Szaktanácsadói helyek eloszlása
1. Koordinátor 1 fő
2. Szaktanácsadói helyek eloszlása:

Kúria
Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Törvényszék nélkül
(Budapest Környéki Törvényszék, Székesfehérvári Törvényszék,
Balassagyarmati Törvényszék)
Fővárosi Törvényszék
Debreceni Ítélőtábla
(Debreceni Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Nyíregyházi Törvényszék, Egri Törvényszék)

Összesen

Polgárigazdasági

Büntető

Közigazgatási

Munkaügyi
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1

1

1

1

8

4

4

8

4

4

8

4

4
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Győri Ítélőtábla
(Győri Törvényszék, Tatabányai Törvényszék, Szombathelyi Törvényszék, Veszprémi Törvényszék)
Pécsi Ítélőtábla
(Pécsi Törvényszék, Kaposvári Törvényszék, Szekszárdi Törvényszék,
Zalaegerszegi Törvényszék)
Szegedi Ítélőtábla
(Szegedi Törvényszék, Kecskeméti Törvényszék, Gyulai Törvényszék,
Szolnoki Törvényszék)
Országos Bírósági Hivatal
Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
Közép-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
Észak-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
Dél-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
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„
9/2014. (VII. 4.) OBH
utasítás
a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002.
OIT szabályzat módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében
foglaltakra – a következő szabályzatot adom ki:
1. §
A bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT
szabályzat (a továbbiakban: iratkezelési szabályzat) 63. §-át
megelőző alcíme és a 63-71/B. §-ai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése
63. § (1) A cégbírósági ügyek iratait a törvényszéken külön cégiroda (a továbbiakban: iroda) a cégeljárásra vonatkozó külön jogszabályok szerint kezeli, és az ügyfeleket a
félfogadási időben tájékoztatja.
(2) Ha az iroda a beadvány benyújtásakor az érdemi elbírálás akadályát képező hiányt észlel, felhívhatja a fél figyelmét a hiány pótlásának szükségességére. A fél kérelmére a beadványt hiányosan is át kell venni.
(3) Az elektronikus okirat formájában benyújtott beadvány esetében a (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.

64. § A cégbejegyzési eljárásban írt tanúsítványban fel
kell tüntetni a cégbíróság nevét, székhelyét, a cég nevét, a
cégjegyzékszámát, a cég statisztikai számjelét és adószámát
(közösségi adószámát), átalakulásnál ezen felül a jogelőd
cég nevét, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét és adószámát.
65. § A cégeljárásban az ügycsoportok megjelölésére a
következő rövidítéseket kell használni:
1. Cg. – cégbejegyzési ügy,
2. Cgf. – fellebbezett cégbejegyzési ügy,
3. Cgt. – cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges
törvényességi felügyeleti eljárást is,
4. Cgtf. – fellebbezett cégtörvényességi ügy, ideértve a
különleges törvényességi felügyeleti eljárást is,
5. Vgk. – végelszámolási kifogás,
6. Vgkf. – fellebbezett végelszámolási kifogás,
7. Cgpk. – egyéb cégügy,
8. Cgpkf. – fellebbezett egyéb cégügy,
9. Kt. – kényszertörlés,
10. Ktf. – fellebbezett kényszertörlés,
11. Ckk. – bíróság kijelölése,
12. Cfv. – felülvizsgálati ügy,
13. Ckif. – felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása
miatt,
14. Tpk. – jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett
jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy,
15. Tpkf. – jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett
jog vagy tény törlésével összefüggő fellebbezett nemperes
ügy.
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66. § (1) Cégbejegyzési ügyben kezdőirat, illetve kezdőiratként kezelendő irat:
1. a cég bejegyzésére (ideértve az ismételt alapbejegyzést
is) irányuló kérelem,
2. a bejegyzés módosítására, a cég végelszámolásának
bejegyzésére, a cég törlésére (ideértve az ismételt kérelmet
is) irányuló kérelem,
3. a cégjegyzék áttételére irányuló kérelem,
4. a felszámolási eljárás, valamint az egyéb hivatalból
bejegyzendő adatok és tények bejegyzésére vonatkozó
értesítés,
5. az eljárást újra megindító irat, így különösen: a
másodfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése,
felfüggesztést megszüntető bírói intézkedés.
(2) Cégtörvényességi ügyben kezdőirat, illetve kezdőiratként kezelendő irat:
1. a törvényességi felügyeleti eljárás általános szabályai
alapján az eljárás megindítására irányuló kérelem, indítvány
vagy bírósági intézkedés,
2. a törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának
elrendelésére irányuló bírói intézkedés,
3. a felügyelőbiztos működése elleni kifogás,
4. a különleges törvényességi felügyeleti eljárásban
előterjesztett bejelentés, értesítés,
5. az eljárást újra megindító irat, így különösen: a
másodfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése,
felfüggesztést megszüntető bírói intézkedés.
(3) Végelszámolási ügyben kezdőirat az előterjesztett kifogás, a Cgpk. ügyben a kérelem, illetve más szerv megkeresése cégkivonat, cégmásolat, iratmásolás, hiteles másolat
készítése iránt.
(4) Kényszertörlési eljárásban kezdőirat a megszűntnek
nyilvánító és az eljárás megindítását elrendelő jogerős végzés.
(5) Jog vagy tény bejegyzésének törlésére irányuló eljárásban kezdőirat az erre irányuló kérelem.
Lajstromozás a kezdőiratok alapján
67. § (1) Az érkeztetést a kezdőiratok alapján kell végezni.
(2) Az iroda a cégbejegyzési ügyekről elektronikus lajstromot vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:
1. a cég elnevezését és a cégjegyzékszámát,
2. a kezdőirat érkezésének, és ennek elektronikus úton
történő rögzítésének az időpontját,
3. az iratok hollétét,
4. az utóirat megnevezését, érkezésének időpontját, így
különösen:
bejelentés
törzstőke
befizetéséről,
osztalékfizetésről,
5. az elrendelt nyilvántartás időpontját,
6. az egyéb intézkedéseket (pl. iratok csatolása),
7. a jogi képviselő nevét, irodájának nevét és címét,
elektronikus levelezési címét, telefonszámát, ügyvéd
esetében az ügyvédi kamara megnevezését és a kamarai
nyilvántartó számát, jogtanácsos esetében a jogtanácsosi
névjegyzék nyilvántartó számát,
8. az ügyintéző nevét és tanácsszámát.
(3) Ha a változásbejegyzési kérelem a cégnév vagy a
székhely megváltozását is tartalmazza, az erre vonatkozó
adatokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a cégiroda
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számítógépen rögzíti, egyebekben a kérelem elintézésére a
cégbejegyzési kérelem elintézésére irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.
68. § (1) Az iratokat a cégbejegyzési kezdőirat érkeztetésétől a cég jogerős törléséig azonos cégjegyzékszám alatt
kell nyilvántartani.
(2) A bejegyzési kérelmet elutasító végzés hatályon kívül
helyezése esetén, valamint az újraindított és az áttétel elutasítása után visszaérkezett ügy esetében a cégeljárást az
eredeti cégjegyzékszám alatt kell folytatni.
69. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás ügyeinek lajstroma a következő adatokat tartalmazza:
1. az ügy lajstromszámát: Cgt. területi kód-évszám
utolsó két számjegye-sorszám/alszám,
2. a kezdőirat érkezésének, és ennek elektronikus úton
történő rögzítésének az időpontját,
3. a kérelmezett cég nevét és cégjegyzékszámát,
elektronikus levelezési címét,
4. a kérelmező(k) nevét és székhelyét (lakóhelyét),
valamint elektronikus levelezési címét,
5. az iratok hollétét,
6. a kitűzött meghallgatás időpontját, az elrendelt
nyilvántartás határnapját,
7. a felek jogi képviselője nevét, irodájának nevét és
címét, elektronikus levelezési címét, telefonszámát, ügyvéd
esetében az ügyvédi kamara megnevezését és a kamarai
nyilvántartó számát, jogtanácsos esetében a jogtanácsosi
névjegyzék nyilvántartó számát,
8. az ügyben szereplő összes irat megjelölését,
9. az ügyintéző nevét és tanácsszámát,
10. a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott
cégbírósági határozat időpontját.
(2) A hitelesítési és egyéb cégügyek lajstroma a következő adatokat tartalmazza:
1. az ügy lajstromszámát: Cgpk. területi kód-évszám
utolsó két számjegye/sorszám,
2. az ügy érkezésének időpontját,
3. az ügyben érintett cég nevét és cégjegyzékszámát,
4. a kérelmező nevét és székhelyét (lakóhelyét),
elektronikus levelezési címét,
5. a kérelem tárgyát,
6. az iratok hollétét,
7. az ügyintéző nevét,
8. a bírósági intézkedés időpontját.
70. § A cégügyek elektronikus úton vezetett lajstromának
alkalmasnak kell lennie mutatókönyvi és ügykönyvi funkciók betöltésére, így arra, hogy a cég valamennyi azonosítására szolgáló, valamint a nyilvántartásban is szereplő adata kereshető legyen.
71. § (1) A végelszámolási kifogás ügyszáma: Vgk. területi kód – évszám utolsó két számjegye – sorszám/alszám.
(2) A kényszertörlési ügy ügyszáma: Kt. területi kód –
évszám utolsó két számjegye – sorszám/alszám.
(3) A jogutód nélkül megszűnt cég javára jog vagy tény
törlésével összefüggő ügy ügyszáma: Tpk. területi kód –
évszám utolsó két számjegye – sorszám/alszám.
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71/A. § (1) A papír alapú cégbírósági ügyekben az iratborítékon a beérkezett és az ügyben keletkezett iratok időpontját (év, hó, nap) és az iratok elnevezését is fel kell tüntetni. A törvényszék elnöke más adatok vezetését is elrendelheti.
(2) Ha a törvény az elektronikus eljárást kötelezővé vagy
lehetővé teszi, akkor a papír alapon érkezett iratokat - beleértve a postai kézbesítést igazoló okiratot is - elektronikus okirattá kell átalakítani.
71/B. § A cégbíróság a papír alapú törvényességi felügyeleti ügyeket, végelszámolási kifogásokat, jog vagy tény
törlésére irányuló ügyeket eredetiben (papír formájában)
terjeszti fel a másodfokú bírósághoz, a cégbejegyzési, változásbejegyzési ügyeket, illetve az elektronikusan kezelendő más ügyeket pedig elektronikus úton.”
2. §
Az iratkezelési szabályzat
1.
4. § (1) bekezdésében a „megyei
(fővárosi) bíróság elnökének” szövegrész helyébe „a
törvényszék elnöke” szöveg lép,
2.
4. § (2) bekezdésében a „Fővárosi
Bíróságon, a Pest Megyei Bíróságon” szövegrész helyébe a
„Fővárosi Törvényszéken, a Budapest Környéki
Törvényszéken” szöveg, a „megyei (fővárosi) bíróság”
szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
3.
5. §-ában a „megyei (fővárosi)
bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
4.
6. § felvezető szövegében a
„Legfelsőbb Bíróságot” szövegrész helyébe a „Kúriát”
szöveg lép,
5.
6. § c) pontjában a „Magyar
Országos Levéltárral” szövegrész helyébe a „Magyar
Nemzeti Levéltárral szöveg lép,
6.
7. § (1) bekezdésében a „Fővárosi
Bíróság és a megyei bíróságok” szövegrész helyébe a
„törvényszékek” szöveg lép,
7.
29. § (1) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrészek helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
8.
29. § (2) bekezdés 1. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg, a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a
„Kúria” szöveg, a „Legfelsőbb Bíróságot” szövegrész
helyébe a „Kúriát” szöveg lép,
9.
29. § (2) bekezdés 2. pontjában a
„Legfelsőbb Bírósághoz” szövegrész helyébe a
„Kúriához” szöveg lép,
10.
29. § (2) bekezdés 3. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria”
szövegrész lép,
11.
29. § (2) bekezdés 4. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”
szöveg lép,
12.
29. § (2) bekezdés 14. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg, a „megyei (fővárosi) bíróságon” szövegrész
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helyébe a „törvényszéken” szöveg lép,
13.
29. § (2) bekezdés 24. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
14.
29. § (2) bekezdés 25. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
15.
29. § (2) bekezdés 27. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
16.
29. § (2) bekezdés 28. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
17.
29. § (2) bekezdés 29. pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
18.
32. § (3) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
19.
32. § (4) bekezdésében a „Fővárosi
Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”
szöveg lép,
20.
34. § (8) bekezdés a) pontjában a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
21.
34. § (9) bekezdésében a „Fővárosi
Bíróságon”
szövegrész
helyébe
a
„Fővárosi
Törvényszéken” szöveg, a „megyei bíróságon” szövegrész
helyébe a „törvényszéken” szöveg, a „Fővárosi Bíróság,
illetve a megyei bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi
Törvényszék, illetve a törvényszék” szöveg lép,
22.
35. § (9) bekezdés k) pontjában a
„megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”
szöveg lép,
23.
49. § (1) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bírósághoz” szövegrész helyébe a
„Kúriához” szöveg, a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrészek
helyébe a „Kúria” szöveg lép,
24.
49. § (4) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”
szöveg lép,
25.
55. § (6) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”
szöveg lép,
26.
55. § (7) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”
szövegrész lép,
27.
59. § c) pontjában a „Legfelsőbb
Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Kúriához” szöveg lép,
28.
60. § (1) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bírósághoz (a továbbiakban együtt:
Legfelsőbb Bíróság)” szövegrész helyébe a „Kúriához”
szöveg lép,
29.
60. § (2) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”
szöveg lép,
30.
60. § (3) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bírósághoz” szövegrész helyébe a
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„Kúriához” szöveg lép,
31.
61. §-ában a „Legfelsőbb Bíróság”
szövegrészek helyébe a „Kúria” szöveg lép,
32.
84. §-ában a „megyei (fővárosi)
bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
33.
93. §-ában a „Legfelsőbb Bíróság”
szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg lép,
34.
95. § (4) bekezdésében a „megyei
bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez”
szöveg, a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a
„törvényszéken” szöveg, a „megyei bírósági” szövegrész
helyébe a „törvényszéki” szöveg lép,
35.
99. § (1) bekezdésében a „megyei
bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
36.
105. § (1) bekezdésében a „megyei
bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
37.
105. § (2) bekezdésében a „megyei
bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
38.
105. § (4) bekezdésében a „megyei
bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szövegrész
lép,
39.
105. § (5) bekezdésében a „megyei
bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
40.
136. § (2) bekezdésében a „megyei
bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép,
41.
142. § (2) bekezdésében a
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a
„megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a
„törvényszék” szöveg lép,
42.
3. számú melléklet „A bíróságok
irattári terve” című rész i) pont 114. sorszámhoz tartozó,
„Az irat megnevezése” mezőben a „megyei bírósági
végrehajtók” szövegrész helyébe a „törvényszéki
végrehajtók” szöveg lép,
43.
3. számú melléklet „A bíróságok
irattári terve” című rész j) pont 156. sorszámhoz tartozó,
„Az irat megnevezése” mezőben a „megyei bírósági
végrehajtó” szövegrész helyébe a „törvényszéki
végrehajtó” szöveg lép,
44.
a 3. számú melléklet „A bíróságok
irattári terve” című rész j) pont 159. sorszámhoz tartozó,
„Az irat megnevezése” mezőben a „Legfelsőbb
Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Kúriától” szöveg lép.
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10/2014. (VII. 11.) OBH
utasítás
a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok
nyilvántartásáról szóló szabályzatról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. CLXI. törvény 76. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében eljárva a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása
részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III.
13.) KIM rendelet 11. § (5) bekezdésének felhatalmazása
alapján a következő szabályzatot alkotja:

I. Fejezet
Bevezető rendelkezések
1. A szabályzat célja
1. §
A szabályzat célja a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Gnytv.) 18. § (1) bekezdése, valamint a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló
16/2014.
(III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a
alapján az Országos Bírósági Hivatal által működtetett
nyilvántartások vezetéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó, valamint a nyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatással összefüggő irat- és ügykezelési, továbbá jogosultságkezelési szabályok meghatározása.
2. A szabályzat hatálya
2. §
A szabályzat hatálya a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. CLXI. törvény 16. §-ában meghatározott bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok), továbbá az
Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH) terjed
ki.

3. §

3. Értelmező rendelkezések

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. §

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

A szabályzat alkalmazásában
a) gondnokoltak nyilvántartása: a Gnytv. 2. és 3. §-ában
meghatározott nyilvántartás;
b) előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása: a Gnytv. 9. és 10.
§-ában meghatározott nyilvántartás;
c) adattovábbítási nyilvántartás: a Gnytv. 23. §-ában meghatározott, alábbi nyilvántartások:
ca) gondnokolt személyekről vezetett adattovábbítási
nyilvántartás,
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cb) előzetes jognyilatkozatokról történő adatlekérdezések
nyilvántartása;
d) nyilvántartások használatára jogosultak nyilvántartása: a
Gnytv. 24. §-ában meghatározott, alábbi nyilvántartások:
da) a gondnokoltak nyilvántartásába adatrögzítésre kötelezett személyek, valamint a gondnokoltak nyilvántartásához közvetlen adathozzáférésre és adatkezelésre jogosultak
nyilvántartása,
db) az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába adatrögzítésre kötelezett személyek, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásához közvetlen adathozzáférésre és adatkezelésre jogosultak nyilvántartása;
e) a nyilvántartásokban kezelt adatokhoz történő
ea) közvetlen hozzáférés: az adatok megismerésének és kezelésének a Rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott módja,
eb) közvetett hozzáférés: az adatok megismerésének és kezelésének a Rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott módja;
f) Országos Nyilvántartási Iroda: az OBH Bírósági Főosztály
Országos Nyilvántartások Osztálya szervezeti egységeként
működő iroda (OBH Országos Nyilvántartási Iroda, 1055
Budapest, Szalay u. 16.), amely ellátja az a) és b) pontban
felsorolt nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási
és adatkezelési feladatokat.
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adatokra vonatkozó hozzáférési feltételek beállítása iránt,
és annak megtörténtéről tájékoztatja az OBH Bírósági Főosztály Országos Nyilvántartások Osztályát.
(6) Az egyedi azonosítóval rendelkező, hozzáférésre felhatalmazott személy a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül a kérelem elintézéséről tájékoztatást kap az
OBH Bírósági Főosztály Országos Nyilvántartások Osztályától.
(7) Az OBH a nyilvántartások használatára jogosult
személyekről a 3. § d) pontja szerinti nyilvántartást vezet.
(8) Az egyedi azonosító módosítása vagy törlése iránti
kérelmet a munkáltatói jogkört gyakorló személy által, a
szolgálati út betartásával az OBH elnökéhez kell benyújtani az adatváltozást követően haladéktalanul.
(9) Az egyedi azonosító módosítása vagy törlése iránti
kérelemre az azonosító megszerzése iránti kérelem szabályai megfelelően alkalmazandók.
(10) A nyilvántartásokhoz való hozzáférési jogosultság a
felhatalmazott személyt határozatlan ideig, de legfeljebb a
jogosultság törléséig illeti meg.

I. Fejezet
5. §
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok
nyilvántartásából történő adatszolgáltatás részletes
szabályai
4. Közvetlen hozzáférés
4. §
(1) Az OBH a közvetlen hozzáférésre jogosult személyek és szervek (bíróság, ügyészség, rendőrség, büntetésvégrehajtási szervezet, nyomozó hatóság, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv, gyámhatóság, anyakönyvvezető és okmányiroda) részére az adatszolgáltatást
az általa működtetett informatikai rendszer útján kizárólag
elektronikus úton teljesíti.

(1) A bíróságok a közvetlen hozzáférési jogosultságukat
kizárólag az egyedi azonosítóval rendelkező, hozzáférésre
felhatalmazott bírák vagy igazságügyi alkalmazottak útján
gyakorolják.
(2) Az egyedi azonosító iránti kérelmet az általános
munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke által az OBH
elnökéhez kell benyújtani a Gnytv. 25. § (2) bekezdésben
meghatározott adattartalommal.
(3) Az egyedi azonosítóval rendelkező személyekről az
általános munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke külön nyilvántartást vezet, és gondoskodik a nyilvántartást
érintő változások átvezetéséről.
5. Közvetett hozzáférés

(2) A közvetlen hozzáférési jogosultság gyakorlása az
egyedi azonosítóval rendelkező, hozzáférésre felhatalmazott személyek útján történik.
(3) Az egyedi azonosító iránti kérelmet az OBH elnökéhez kell benyújtani a Gnytv. 25. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal, aki intézkedik a kérelemnek az
OBH Bírósági Főosztályhoz való továbbítása iránt.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelem jogosult által történő
benyújtásának ellenőrzését követően az OBH Bírósági
Főosztály Országos Nyilvántartások Osztályának vezetője
intézkedik az egyedi azonosító beszerzése iránt az Informatikai Főosztály megkeresése útján.
(5) Az Informatikai Főosztály az azonosító megküldésével egyidejűleg intézkedik az érintett közvetlen hozzáférésre jogosult személy részére a törvény által meghatározott

6. §
(1) A Gnytv. 7. §-ában, illetve 17. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott, közvetett hozzáférésre jogosultak –
így különösen a nyilatkozat tevő, valamint az, aki az adatigényléshez fűződő jogi érdekét igazolja, vagy az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult – írásban, postai úton terjeszthetik elő adatszolgáltatás
iránti kérelmüket az Országos Nyilvántartási Irodához.
(2) A kérelmet az 1-3. melléklet szerinti űrlapokon kell
benyújtani.
(3) A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem, ha a felvilágosítást kérő saját magáról kéri az adatszolgáltatást, az
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7. Hiánypótlás
9. §

(4) A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem, ha a felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást, a 2. melléklet szerinti űrlap kitöltésével, papír alapon,
postai úton terjeszthető elő.
(5) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem a 3. melléklet szerinti űrlap kitöltésével, papír alapon terjeszthető elő.
(6) A (3)-(5) bekezdésben megjelölt űrlapok a hozzájuk
kapcsolódó kitöltési útmutatókkal együtt letölthetők a bíróságok központi internetes honlapján – az állampolgároknak menüblokk, gondnokoltakkal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok megjelölése menüpont alatt – vagy a kérelmező rendelkezésére bocsáthatók
az Országos Nyilvántartási Irodában, illetve a járásbíróságokon ügyfélfogadási időben.
(7) Az Országos Nyilvántartási Iroda a kérelem elbírálásáról, annak beérkezését követő – amennyiben a Rendelet
11. § (3) bekezdése szerinti hiánypótlás elrendelése nem
szükséges – 8 munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

(1) Az Országos Nyilvántartási Iroda az adatszolgáltatás
iránti kérelmet – annak beérkezését követően – megvizsgálja, hogy megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
(2) Amennyiben a Rendelet 11. § (3) bekezdésében írt
hiánypótló felhívás kiadása szükséges, erről az Országos
Nyilvántartási Iroda a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül intézkedik.
(3) A hiányokat 15 napon belül kell pótolni. Amennyiben a hiányok pótlására határidőn belül nem kerül sor, az
adatszolgáltatás nem teljesíthető, amelyről az Országos
Nyilvántartási Iroda 5 napon belül a Rendelet 5. melléklete
szerinti tájékoztatást ad ki.
(4) Amennyiben a hiányt határidőben pótolják, a hiánypótlás beérkezésétől számított 8 munkanapon belül kell az
adatszolgáltatást teljesíteni.
8. Adattovábbítási nyilvántartás
10. §

7. §
Az OBH Országos Nyilvántartási Irodájába beosztott
igazságügyi alkalmazottak jogosultak az OBH által működtetett informatikai rendszer alkalmazásaihoz való hozzáférésre a nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási és
adatkezelési feladatok ellátása érdekében.
6. Díjfizetés
8. §
(1) A közvetlen hozzáférésre jogosult személyek a 3. § a)
és b) pontjában felsorolt nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásra díjmentesen jogosultak.
(2) A közvetett hozzáférésre jogosult személyek a Rendelet 17. és 21. §-ában megjelölt összegű díj megfizetésével
egyidejűleg terjeszthetik elő az adatszolgáltatás iránti kérelmüket.
(3) A díjfizetési kötelezettséget postai készpénz átutalási
megbízással (csekken) az OBH Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00319542 számú fizetési számlájára történő befizetéssel kell teljesíteni. A befizetés megtörténtét a
kérelemhez mellékelt csekken kell igazolni.

(1) Az OBH elnöke – az Informatikai Főosztály közreműködésével – az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a Gnytv.
23. §-ában írt adattovábbítási nyilvántartást vezet.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartás az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját,
b) az adattovábbítást kérő nevét, lakcímét (jogi személy
esetén a jogi személy nevét, székhelyét),
c) az adattovábbítás célját,
d) az adattovábbítás jogalapját,
e) a kérelemhez fűződő jogi érdek igazolását,
f) a kérelmező által az adattovábbításhoz közölt adatokat,
g) az adattovábbítás időpontját,
h) a továbbított személyes adatok körének meghatározását, (3) Az adattovábbítást tartalmazó iraton, illetve a
3. § a) és b) pontjában meghatározott nyilvántartások adatainak bármilyen célú továbbításánál fel kell tüntetni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdése
szerinti nyilvántartási számot.

(4) A csekk az OBH Országos Nyilvántartási Irodájában,
valamint a járásbíróságokon ügyfélfogadási időben igényelhető.
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III. Fejezet
Hatályát veszti a bíróság által gondnokság alá helyezettek
számítógépes névjegyzékének nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 18/2012. (X. 18.) OBH utasítás.

Záró rendelkezések
11. §

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

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
12. §
Az adatszolgáltatás során az OBH iratkezelési szabályzatáról szóló 570/2013. OBH elnöki intézkedést megfelelően alkalmazni kell.

13. §
1. melléklet a 10/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges
KÉRELEM
ha a felvilágosítást kérő saját magáról kéri az adatszolgáltatást
1. A felvilágosítást kérő adatai
1.1. Természetes személy esetén
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
anyja születési családi és utóneve:
születési helye és ideje:
lakcíme:
2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el
képviselet típusának megjelölése:
2.2. képviselő adatai
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
anyja születési családi és utóneve:
születési helye és ideje:
lakcíme:
arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték:

2.3. képviselő adatai – ügyvéd által ellátott képviselet esetén –
2.3.1. neve:
2.3.2. címe:
2.3.3. arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték:
3. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel:
4. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról:

5. Arra való utalás, hogy a csekk igazoló szelvényét a kérelemhez mellékelték:
6. A felvilágosítást kérő aláírásának
6.1.

helye:
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6.2. ideje:
6.3. aláírás:
7. Az okirati tanúk adatai, ha a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet
7.1. neve:
7.2. címe:
7.3. aláírása:
7.4. neve:
7.5. címe:
7.6. aláírása:
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Kitöltési útmutató
a gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelemhez
(ha a felvilágosítást kérő saját magáról kéri az adatszolgáltatást)
I.

Általános információk

1.

Kérjük a kérelmezőt, hogy az űrlapot olvashatóan,
nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni, figyelmeztetjük, hogy az űrlap olvashatatlan kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után, javasoljuk ezért,
hogy az űrlapot számítógéppel töltse ki és a kinyomtatást követően írja alá!

2.

A nyomtatvány nem szerkeszthető, tájékoztatjuk,
hogy amennyiben a nyomtatványt megváltoztatja, a
kérelem nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

II.

Részletes kitöltési útmutató

1.

A felvilágosítást kérő adatai:
Kérjük, hogy minden adatot szíveskedjen pontosan
kitölteni, úgy, ahogyan az a személyazonosító igazolványán és a lakcímet azonosító hatósági igazolványán
szerepel. Az 1. mező adatainak hiányos kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után.

2.

6.

A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése:

7.

Kérjük, hogy ebben a mezőben jelöljön meg minden
egyéb, a kérelemhez csatolt mellékletet. A mellékleteket nevezze meg, és lássa el sorszámmal is!
A felvilágosítást kérő aláírásának helye, ideje:
Kérjük, hogy ne felejtse el aláírásával ellátni kérelmét.
Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el, akkor ebben a mezőben a képviselő aláírása szerepeljen.

8.

Az okirati tanúk adatai, ha a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő
kérelmüket:
Abban az esetben, ha a kérelmező okirati formában
kívánja előterjeszteni kérelmét. Két tanúnak igazolnia
kell aláírásával, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot
előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni.

Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el:
Ebben a mezőben a kérelmező képviselőjének adatait kell megadni. A mezőt akkor kell kitölteni, ha az eljárásban képviselő vesz részt. Képviselő az lehet, aki
megfelel a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 67. §-ában írt feltételeknek; ha az eljárásban jogi képviselő jár el, a kérelemhez csatolni kell a
képviselő meghatalmazását. Amennyiben az eljárásban nincs képviselő, kérjük, hogy a mezőt hagyja
üresen.
3.Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást
kérő a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel:
4.Ha bizonyos időszak tekintetében szeretne felvilágosítást kérni, hogy szerepel-e a gondnokoltak közhiteles nyilvántartásában, akkor jelölje meg a pontos
időintervallumot években, hónapokban és napokban.

5.

Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel a cselekvőképesség korlátozásáról
vagy a korlátozás hiányáról:
Jelölje meg azt az ügycsoportot, vagy ügycsoportokat, melyek tekintetében adatszolgáltatást kíván kérni.
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2. melléklet a 10/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges
KÉRELEM
ha felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást

1. A felvilágosítást kérő adatai
1.1. Természetes személy esetén
1.1.1. családi és utóneve:
1.1.2. születési családi és utóneve:
1.1.3. anyja születési családi és utóneve:
1.1.4. születési helye és ideje:
1.1.5. lakcíme:
1.2. Jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
1.2.1. elnevezése:
1.2.2.székhelye:
1.2.3. Cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
1.2.3.1.
cégjegyzék száma:
1.2.3.2.
adószáma:
1.2.4. Egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
1.2.4.1.
adószáma:
1.2.4.2.
nyilvántartási száma:
1.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése:
1.2.5. Nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
1.2.5.1.
adószáma:
2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el
2.1. képviselet típusának megjelölése:
2.2. képviselő adatai
2.2.1. családi és utóneve:
2.2.2. születési családi és utóneve:
2.2.3. anyja születési családi és utóneve:
2.2.4. születési helye és ideje:
2.2.5. lakcíme:
2.2.6.
arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték:
2.3. képviselő adatai – ügyvéd által ellátott képviselet esetén –
2.3.1. neve:
2.3.2. címe:
2.3.3.
arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték:
3. Az adatigényléshez fűződő jogi érdek megjelölése:
4.

A jogi érdek igazolása érdekében a kérelemhez mellékelt okirat (határozat) megnevezése és iratszáma:

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

Annak a személynek a megjelölése, akiről kéri az adatszolgáltatást:

családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
anyja születési családi és utóneve:
születési helye és ideje:
ha a felvilágosítást kérő erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata számának
megjelölése:

Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel:
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Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel a
cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról:

8.

A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése

9. A felvilágosítást kérő aláírásának
helye:
ideje:
aláírás:
Az okirati tanúk adatai, ha a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti formában terjesztik elő a kérelmet
10.1. neve:
10.2. címe:
10.3. aláírása:
10.4. neve:
10.5. címe:
10.6. aláírása:
9.1.
9.2.
9.3.
10.
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Kitöltési útmutató
a gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelemhez
(ha a felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást)
I.

Általános információk

1.

Kérjük a kérelmezőt, hogy az űrlapot olvashatóan,
nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni, figyelmeztetjük, hogy az űrlap olvashatatlan kitöltése hiánypótlás
kibocsátását vonhatja maga után, javasoljuk ezért, hogy
az űrlapot számítógéppel töltse ki és a kinyomtatást
követően írja alá!

2.

A nyomtatvány nem szerkeszthető, tájékoztatjuk, hogy
amennyiben a nyomtatványt megváltoztatja, a kérelem
nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

II.

Részletes kitöltési útmutató

1.

A felvilágosítást kérő adatai:
Kérjük, hogy minden adatot szíveskedjen pontosan kitölteni, úgy, ahogyan az a személyazonosító igazolványán és a lakcímet azonosító hatósági igazolványán
szerepel. Az 1. mező adatainak hiányos kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után.

2.

Kérjük, hogy ebben a mezőben jelöljön meg minden, a
kérelemhez csatolt mellékletet. A mellékleteket nevezze meg, és lássa el sorszámmal is!
VI. Annak a személynek a megjelölése, akiről kéri az
adatszolgáltatást:
Kérjük, hogy minden adatot szíveskedjen pontosan kitölteni, úgy, ahogyan annak a személynek, akiről kéri az
adatszolgáltatást, a személyazonosító igazolványán és a
lakcímet azonosító hatósági igazolványán szerepel. Az
5. mező adatainak hiányos kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után.
VII. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a
nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást
igényel:
Ha bizonyos időszak tekintetében szeretne felvilágosítást kérni, hogy szerepel-e a gondnokoltak közhiteles
nyilvántartásában, akkor jelölje meg a pontos időintervallumot években, hónapokban és napokban.

Jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb
szervezet esetén:
Kérjük, hogy minden adatot szíveskedjen pontosan kitölteni, a jogi személy vagy a jogalanyisággal rendelkező
egyéb szervezet nyilvántartásokban szereplő valós adatai
alapján. Az 1.2. mező adatainak hiányos kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után.

VIII. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel a cselekvőképesség korlátozásáról
vagy a korlátozás hiányáról:
Jelölje meg azt az ügycsoportot vagy ügycsoportokat
melyek tekintetében adatszolgáltatást kíván kérni.

III. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el:
Ebben a mezőben a kérelmező képviselőjének adatait
kell megadni. A mezőt akkor kell kitölteni, ha az eljárásban képviselő vesz részt. Képviselő az lehet, aki
megfelel a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény 67. §-ában írt feltételeknek; ha az eljárásban
jogi képviselő jár el, a kérelemhez csatolni kell a képviselő meghatalmazását. Amennyiben az eljárásban nincs
képviselő, kérjük, hogy a mezőt hagyja üresen.
IV. Az adatigényléshez fűződő jogi érdek megjelölése:
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 7. § (1)
bekezdése szerint írásbeli kérelemre az kaphat felvilágosítást, aki az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja.
V.

A jogi érdek igazolása érdekében a kérelemhez
mellékelt okirat (határozat) megnevezése és iratszáma:

IX. A kérelemhez csatolt papíralapú mellékleteket
sorszámozva kérjük feltüntetni.
X.

A felvilágosítást kérő aláírásának helye, ideje:
Kérjük, hogy ne felejtse el aláírásával ellátni kérelmét.
Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el, akkor
ebben a mezőben a képviselő aláírása szerepeljen.

XI. Az okirati tanúk adatai, ha a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő kérelmüket:
Abban az esetben, ha a kérelmező okirati formában kívánja előterjeszteni kérelmét. Két tanúnak igazolnia
kell aláírásával, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot
előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is
fel kell tüntetni.
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3. melléklet a 10/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásból történő adatigényléshez szükséges
KÉRELEM

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

1. A felvilágosítást kérő adatai
Természetes személy esetén:
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
anyja születési családi és utóneve:
születési helye és ideje:
lakcíme:
2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el
képviselet típusának megjelölése:
2.2. képviselő adatai
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
anyja születési családi és utóneve:
születési helye és ideje:
lakcíme:
arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték:
2.3. képviselő adatai – ügyvéd által ellátott képviselet esetén –
neve:
címe:
arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték:
3. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése:

4. A felvilágosítást kérő aláírásának
helye:
ideje:
aláírás:
5. Az okirati tanúk adatai, ha a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti formában terjesztik elő a kérelmet
5.1. neve:
5.2. címe:
5.3. aláírása:
5.4. neve:
5.5. címe:
5.6. aláírása:
41.
4.2.
4.3.
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Kitöltési útmutató
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelemhez
(ha a felvilágosítást kérő saját magáról kéri az adatszolgáltatást)
I.

Általános információk

1.

Kérjük a kérelmezőt, hogy az űrlapot olvashatóan,
nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni, figyelmeztetjük, hogy az űrlap olvashatatlan kitöltése hiánypótlás
kibocsátását vonhatja maga után, javasoljuk ezért, hogy
az űrlapot számítógéppel töltse ki és a kinyomtatást
követően írja alá!

2.

A nyomtatvány nem szerkeszthető, tájékoztatjuk, hogy
amennyiben a nyomtatványt megváltoztatja, a kérelem
nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

II.

Részletes kitöltési útmutató

1.

A felvilágosítást kérő adatai:

rásban képviselő vesz részt. Képviselő az lehet, aki
megfelel a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény 67. §-ában írt feltételeknek; ha az eljárásban
jogi képviselő jár el, a kérelemhez csatolni kell a képviselő meghatalmazását. Amennyiben az eljárásban nincs
képviselő, kérjük, hogy a mezőt hagyja üresen.
3.

A kérelemhez csatolt papíralapú mellékleteket
sorszámozva kérjük feltüntetni.

4.

A felvilágosítást kérő aláírásának helye, ideje:
Kérjük, hogy ne felejtse el aláírásával ellátni kérelmét.
Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el, akkor
ebben a mezőben a képviselő aláírása szerepeljen.

5.
Kérjük, hogy minden adatot szíveskedjen pontosan kitölteni, úgy, ahogyan az a személyazonosító igazolványán és a lakcímet azonosító hatósági igazolványán
szerepel. Az 1. mező adatainak hiányos kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után.
2.

Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el:
Ebben a mezőben a kérelmező képviselőjének adatait
kell megadni. A mezőt akkor kell kitölteni, ha az eljá-

Az okirati tanúk adatai, ha a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő kérelmüket:
Abban az esetben, ha a kérelmező okirati formában kívánja előterjeszteni kérelmét. Két tanúnak igazolnia
kell aláírásával, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot
előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is
fel kell tüntetni.
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11/2014. (VII. 11.) OBH
utasítás
a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről
szóló szabályzatról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés
egységes gyakorlatának megteremtése érdekében – a bíróságok véleményének beszerzését és összegzését követően –, a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában írt jogkörében eljárva a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény 41. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak
szerint rendelkezik.

2014/7-8. SZÁM
a) bíró esetén a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 3. § (1) bekezdése szerinti bírói szolgálati viszony,
b) rendelkezési állományba helyezett bíró esetén a Bjt.
232/E. §-a szerinti bírói szolgálati viszony,
c) bírósági titkár esetén az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a
továbbiakban: Iasz.) 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti bírósági titkári szolgálati jogviszony fennállása, továbbá
d) az a)-c) pontban megjelölt személyekre egyaránt a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009.
(XII. 17.) IRM rendeletben foglalt közvetítői szakmai képzés
elvégzése, illetve annak igazolása.

1. A szabályzat célja és hatálya

5. A kijelölést megelőző eljárás szabályai

1. §

5. §

(1) A szabályzat célja, hogy a közvetítői tevékenységet
végző bíróra, rendelkezési állományban lévő bíróra és bírósági titkárra vonatkozóan szabályozza a kijelölés feltételeit,
tartamát és a kijelölést megelőző eljárást, valamint meghatározza a munkavégzésre, a koordinációra és tájékoztatásra
vonatkozó szabályokat.
(2) A szabályzat hatálya az OBH elnökére, a törvényszékkel szolgálati viszonyban álló törvényszék elnökére, koordinátorra, alapügyben eljáró bíróra, bírósági közvetítőnek kijelölt bíróra, rendelkezési állományba helyezett bíróra és bírósági titkárra (a továbbiakban: bírósági közvetítő) terjed ki.

(1) A bírósági közvetítő kijelölésére a törvényszék elnöke
az OBH elnökéhez címezve – a kijelölésre javasolt (a továbbiakban: jelölt), a kijelölés feltételeinek megfelelő személy
hozzájáruló nyilatkozatával, illetve a kijelölési feltételeknek
megfelelő személy kérelmével együtt– tesz javaslatot.
(2) A törvényszék elnökének a javaslatában fel kell tüntetni, hogy
a) a jelölt a képzést elvégezte,
b) a jelöltnek mely időponttól és
c) mely szolgálati helyen (helyeken) szükséges a bírósági
közvetítői tevékenységet ellátnia,
d) a kijelölést a kérelem ellenére miért nem támogatja.

2. A bírósági közvetítő fogalma
2. §
A bírósági közvetítő az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által – a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM
rendeletben foglalt közvetítői szakmai képzés (a továbbiakban: képzés) elvégzésének igazolását követően kijelölt bíró,
rendelkezési állományba helyezett bíró és bírósági titkár. A
kijelölt bíró, rendelkezési állományba helyezett bíró és bírósági titkár a bírósági közvetítéssel kapcsolatos tevékenysége
során a bírósági közvetítő megjelölést használja.
3. A bírósági közvetítő tevékenysége

(3) A javaslathoz csatolni kell a jelölt által a képzés elvégzését igazoló okiratot.
(4) Amennyiben a jelölt rendelkezési állományba helyezett
bíró, a javaslatban fel kell tüntetni
a) a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat, továbbá
b) a Bjt. 232/H. § (3) bekezdése alapján a munkavégzésre
beosztás indokát, helyét kezdetét és lehetséges tartamát,
c) a kijelölést – a kérelem ellenére – miért nem támogatja.
(5) Amennyiben a jelölt az Iasz. 12.§-a szerinti határozott
időre kinevezett bírósági titkár, a javaslatban fel kell tüntetni
a) a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat, továbbá
b) az Iasz. 15.§ (1) bekezdése alapján a kinevezési okiratban meghatározott időtartamot.

3. §
A bírósági közvetítő a bírósági közvetítési feladatokat ellátó
bíróságnál a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény hatálya alá tartozó bírósági közvetítői eljárást folytat le.

(6) A törvényszék elnöke az 5. § (1) bekezdés szerinti kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül továbbítja
javaslatát az OBH elnökének.
6. A kijelölés tartama, megszűnése
6. §

4. A kijelölés feltétele
(1) A kijelölésről az OBH elnöke dönt.
4. §
A bírósági közvetítői kijelölésre történő előterjesztés feltétele:

(2) A bírósági közvetítő kijelölése
a) határozatlan időre,
b) a rendelkezési állományba helyezett bíró esetén legfeljebb 2 év határozott időre,
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c) a bírósági titkár esetén a bírósági titkári jogviszony
fennálltáig vagy
d) a határozatlan időre kinevezett bírósági titkár esetén legfeljebb a bíróvá történő kinevezéséig történhet.
(3) A határozott időre kinevezett bírósági közvetítő ismételt kijelölésével kapcsolatos javaslatát a határozott idő lejártát megelőzően legalább 30 nappal köteles az OBH elnökéhez előterjeszteni.
(4) Amennyiben a bírósági közvetítővé kijelölt bírósági titkár bírói kinevezést kap, a bírósági közvetítővé történő kijelölése iránt a törvényszék elnökének az OBH elnökéhez
benyújtott ismételt javaslatot kell előterjesztenie.
(5) Egyebekben az ismételt kijelölésre az 5.§-ban foglaltak
megfelelően irányadók.
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(3) A rendelkezési állományba helyezett bíró bírósági közvetítői tevékenység végzésére való beosztását a bíróval
– annak megkezdése előtt legalább 30 nappal – írásban közölni kell. Ebben meg kell jelölni a beosztás indokát, helyét,
a munkavégzés kezdetét és időtartamát. A beosztás időtartama – a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőn
belül – a bíró kezdeményezésére vagy előzetes hozzájárulásával módosítható.
(4) A közvetítői feladatokat ellátó bíró közvetítői tevékenységét az ügyelosztási rendben a törvényszék elnökének
rögzítenie kell.
(5) A bírósági közvetítő a közvetítői tevékenysége során
érdemében nem utasítható.
8. A bírósági közvetítés koordinációja
8. §

(6) A kijelölés megszűnik:
a) a bírósági titkári, bírói szolgálati jogviszony megszűnésével,
b) a bírósági titkár bírói kinevezésével,
c) a határozott idő lejártával.

(1) Az OBH elnöke a bírósági közvetítéssel kapcsolatos
feladatok összehangolására a Bjt. 29. § (2) bekezdése szerint
országos koordinátort bíz meg.

(7) Az OBH elnöke a törvényszék elnökének indokolt javaslatára a bírósági közvetítői kijelölést megszüntetheti.

(2) A bírósági közvetítőt alkalmazó törvényszék elnöke a
Bjt. 29. § (1) bekezdése alapján helyi, a törvényszék területén
igazgatási feladatot ellátó bíró koordinátort jelöl ki, akinek
személyét az OBH elnökének bejelenti.

(8) Az OBH elnöke a bírósági közvetítővé kijelölt bírósági
titkár kijelölését a kijelölés tartama alatt – a törvényszék
elnöke véleményének beszerzését követően – egyéb okból is
megszüntetheti.

9. Tájékoztatás a bírósági közvetítésről
9. §

7. A bírósági közvetítő munkavégzésével összefüggő
igazgatási feladatok

(1) Az OBH elnöke a bírósági közvetítéssel kapcsolatban
általános tájékoztatást ad.

7. §

(2) A bíróság a bírósági közvetítői eljárással összefüggésben az alábbi kérdésekről ad tájékoztatást:
a) a bírósági közvetítés lehetőségéről és a kötelező közvetítésről,
b) azokról az ügyekről, amelyekben bírósági közvetítői eljárásnak nincs helye,
c) a bírósági közvetítőt alkalmazó bíróságokról,
d) a bírósági közvetítő személyéről, elérhetőségéről, ügyfélfogadási időpontjairól,
e) a bírósági közvetítés illetékmentességéről, az illeték- és
költségkedvezményekről,
f) a bírósági közvetítés során alkalmazandó titoktartási kötelezettségről,
g) a bírósági közvetítői eljárás folyamatáról,
h) a bírósági közvetítői és a bírósági peres/nemperes eljárás kapcsolatáról,
i) a közvetítői eljárásról, a közvetítői névjegyzékről, a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről.

(1) A bírósági közvetítővé kijelölt bírósági titkár feladatait
az érintett törvényszék elnökének munkaköri leírásban kell
rögzítenie.
(2) A bírósági közvetítővé kijelölt bírósági titkár munkaköri leírása tartalmazza különösen:
a) a bírósági közvetítői eljárásra alkalmas ügyek válogatásában való részvételt,
b) a bírósági közvetítői megbeszélés előkészítését, lefolytatását, tartását és adminisztrációját, statisztika készítését,
c) általános és ügyspecifikus tájékoztatók készítését és az
eljáró bíró részére történő átadását,
d) a bírósági közvetítői eljárás lefolytatását,
e) a bírósági közvetítői iratok kezelését,
f) a bírósági közvetítői eljárás során született megállapodás
írásbeli rögzítését,
g) közvetlen kapcsolattartás módját, tényét valamennyi koordinátorral és bírósággal,
h) közvetlen kapcsolattartást (akár telefonon, e-mailen is)
az ügyféllel,
i) amennyiben a bírósági közvetítés a munkaidejét nem tölti ki, egyéb bírósági titkári feladatok ellátását.

(3) A tájékoztatást közzé kell tenni:
a) a bíróságok központi honlapján,
b) a bíróság honlapján és a bírósági épület közforgalom
számára nyitva álló tereiben.
(4) A tájékoztatásra a bíróság nyilvános ügyfélfogadása során külön fel kell hívni a figyelmet (megismerhetővé tétel).
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10. A nyilvántartások és a nyilvánosság

lességeiket teljes körűen megismerhessék – a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
76. § (1) bekezdésének b) pontjában, a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.
1.) IM rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján – a következő szabályzatot adom ki:

10. §

1. §

(5) Az eljáró bíró a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 148. § (2) bekezdése alapján szóban és írásban, a
rendelkezésére álló formanyomtatványok felhasználásával
tájékoztatja a feleket a bírósági közvetítésről.

(1) A törvényszékek a kijelölt közvetítőket és koordinátorokat nyilvántartják, a bírósági titkár elérhetőségét a törvényszék internetes oldalán közzéteszik az ügyfelek és bírák
tájékoztatása céljából.
(2) Az OBH nyilvántartást vezet:
a) a közvetítőkről és koordinátorokról, valamint elérhetőségeikről,
b) az OBH elnökének kijelölési határozatairól,
c) a képzésekről,
d) a képzési és más igazgatási jellegű megbízásokkal kapcsolatos központi igazgatási feladatokra történő felkérésekről.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat – a bírósági titkár közvetítő tekintetében – az OBH a bíróságok
központi internetes oldalán (www.birosag.hu) közzé teszi.

(1) A fiatalkorú terheltekkel, eljárás alá vont személyekkel,
illetve a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás kiskorú
résztvevőivel és azok törvényes képviselőivel való írásbeli
kapcsolattartásra és tájékoztatásukra 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 223. számú nyomtatványa (Kiskorú
gondozójának értesítése kiskorú idézéséről).
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

11. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Az utasítás hatályba lépésekor már folyamatban lévő
kijelölés iránti eljárásokra ezen utasítás szabályai az irányadók.
(3) Hatályát veszti a bírósági közvetítéssel kapcsolatos szabályzatáról szóló 20/2012. ( XI. 23.) OBH utasítás.

1. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS

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

12/2014. (VII. 11.) OBH
utasítás
a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során
használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok
nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló
szabályzatról
A gyermekközpontú igazságszolgáltatás jegyében, annak
megvalósítása céljából, hogy a gyermekek részvételével folyó, vagy őket érintő minden ügyben elsődleges szempont
legyen a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevétele, illetve annak érdekében, hogy a fiatalkorú terheltek, eljárás alá vont személyek, illetve a büntető-, polgári
és szabálysértési eljárás kiskorú résztvevői jogaikat és köte-

[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény]
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti
indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az
megnevezése] vádat emelt Önnel szemben,
bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.

miatt [I. r.
ügyszámon
[Ügyészség
amelyet a

FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének,
tartózkodási
helyének,
illetve
értesítési
címének
megváltozását
az
elköltözéstől
számított
három
munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek
elmulasztása esetén 200.000 forintig, súlyos vagy ismételt
esetben 500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és
kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése, elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes letartóztatás
oka lehet.
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FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő
előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban
valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön
kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a
bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a
bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye])
megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által
megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A
kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján
tájékozódhat: [Bíróság honlapja]
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező
a védő részvétele. FELHÍVJA a bíróság, hogy 15 napon
belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg.
Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból
rendel ki az Ön részére. A kirendelt védő díja bűnügyi
költségként kerül felszámításra, és bűnösségének
megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

2014/7-8. SZÁM
súlyos következményei lehetnek. Ezért ha a címe megváltozik, akkor ezt meg kell írni levélben a bíróságnak, az új címével együtt.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Ha az ügyben
még nincs védőügyvéd, akkor a szülők kérhetnek meg egy
ügyvédet az ügyben való eljárásra, de ha ez túl drága, és a
szülők nem tudják előre megfizetni, akkor megint levelet kell
írni a bíróságnak, és majd a bíróság gondoskodik arról, hogy
védőügyvéd legyen jelen a tárgyaláson.
A vádiratot a bíróság a szülőknek is megküldte. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni,
és a www.birosag.hu honlapon (a Gyakran Ismétlődő Kérdések menüpont alatt) sincs rá felelet, mint mindig, nyugodtan ilyen levelet is lehet írni a bírósághoz. Ezekre ne felejtse
el ráírni a lap bal felső részén található számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma –, mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-1.

Vádirat közlése 14. évét be nem töltött fiatalkorú
vádlottal

2. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívás értelmezésének megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban
megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt, ami azt
jelenti, hogy a nyomozás során elég bizonyíték keletkezett
ahhoz, hogy a vádló a bíróság elé vigye az ügyet. Az egész
eljárás neve: büntetőeljárás, amelynek ebben a részében
majd el kell menni a bíróságra. A bírósági eljárásnak az a
lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, ami le van írva a vádiratban,
és ezért valamilyen büntetést kér a bíróságtól. Ezek a bizonyítékok és a büntetési kérelem a vádirat nevű iratban olvashatók, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja
mondani az ügyész.
A vádiratra nem kell válaszolni, de lehet olyan levelet írni a
bíróságnak, hogy vegyen figyelembe más fontos dolgot is –
például valakinek a vallomását, vagy valamilyen iratot. Az
erről szóló levelet 15 napon belül kell megírni.
A bizonyítás a bírósági tárgyaláson fog történni, amelyen
feltétlenül ott lenni. Ennek helyéről és idejéről majd újabb
iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az iratot
mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon

FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény]
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti
indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az
megnevezése] vádat emelt Önnel szemben,
bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.

miatt [I. r.
ügyszámon
[Ügyészség
amelyet a

FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének,
tartózkodási
helyének,
illetve
értesítési
címének
megváltozását
az
elköltözéstől
számított
három
munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek
elmulasztása esetén 200.000 forintig, súlyos vagy ismételt
esetben 500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és
kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése,
elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes
letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő
előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban
valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön
kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a
bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a
bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye])
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megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által
megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A
kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján
tájékozódhat: [Bíróság honlapja]
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező
a védő részvétele. FELHÍVJA a bíróság, hogy 15 napon
belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg.
Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból
rendel ki Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi költségként
kerül felszámításra, és bűnösségének megállapítása esetén a
megtérítésére Ön köteles.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az ügyész különösen
védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként
felhasználni. A tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi
kivonatot megtekintheti a bíróság kezelő irodáján, és írásban
indítványozhatja kérdések feltevését a különösen védett
tanúhoz, továbbá indítványozhatja a tanú különösen védetté
nyilvánításának megszüntetését. A tanúhoz feltett kérdések
közvetlenül nem irányulhatnak a tanú személyének és
tartózkodási helyének felfedésére.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

2014/7-8. SZÁM
A bizonyítás a bírósági tárgyaláson fog történni, amelyen
feltétlenül ott kell lenni. Ennek helyéről és idejéről majd
újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az
iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért ha a címe megváltozik, akkor ezt meg kell írni levélben a bíróságnak, az új
címével együtt.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Ha az ügyben
még nincs védőügyvéd, akkor a szülők kérhetnek meg egy
ügyvédet az ügyben való eljárásra, de ha ezt túl drága, és a
szülők nem tudják előre megfizetni, akkor megint levelet kell
írni a bíróságnak, és majd a bíróság gondoskodik arról, hogy
védőügyvéd legyen jelen a tárgyaláson.
Van az ügyben olyan tanú is, akinek a személyének titokban kell maradnia, őt úgy hívják, hogy különösen védett
tanú. Az ő vallomása egy iratban szerepel, amelynek a neve
jegyzőkönyvi kivonat, és ezt a bíró felolvassa majd a tárgyaláson, mert a tanú nem fog megjelenni. A jegyzőkönyvi kivonatot meg lehet nézni a bíróságon, a ([Kezelőiroda pontos
helye]) számú szobában. Ha ez a tanú valamilyen fontos
dologra nem adott még választ, akkor megint csak levelet
kell írni a bíróságnak, és fel lehet tenni neki a fontos kérdéseket, hogy azokra is válaszoljon.
A vádiratot a bíróság a szülőknek is megküldte. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni,
és a www.birosag.hu honlapon (a Gyakran Ismétlődő Kérdések menüpont alatt) sincs rá feleletet, mint mindig, nyugodtan ilyen levelet is lehet írni a bírósághoz. Ezekre ne
felejtse el ráírnia lap bal felső részén található számot – ami
a bíróságon lévő ügyének a száma –, mert ez segít az ügy
beazonosításában.

TÁJÉKOZTATÁS
Kk-2.
A túloldalon található felhívás értelmezésének megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban
megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt, ami azt
jelenti, hogy a nyomozás során elég bizonyíték keletkezett
ahhoz, hogy a vádló a bíróság elé vigye az ügyet. Az egész
eljárás neve: büntetőeljárás, amelynek ebben a részében
majd el kell menni a bíróságra. A bírósági eljárásnak az a
lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, ami le van írva a vádiratban,
és ezért valamilyen büntetést kér a bíróságtól. Ezek a bizonyítékok és a büntetési kérelem a vádirat nevű iratban olvashatók, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja
mondani az ügyész.
A vádiratra nem kell válaszolni, de lehet olyan levelet írni a
bíróságnak, hogy vegyen figyelembe más fontos dolgot is –
például valakinek a vallomását, vagy valamilyen iratot. Az
erről szóló levelet 15 napon belül kell megírni.

Vádirat közlése 14 évét be nem töltött fiatalkorú
vádlottal – ha az ügyész különösen védett tanú
vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni.
3. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény]
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti
indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az
megnevezése] vádat emelt Önnel szemben,
bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.

miatt [I. r.
ügyszámon
[Ügyészség
amelyet a

FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének,
tartózkodási
helyének,
illetve
értesítési
címének
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megváltozását
az
elköltözéstől
számított
három
munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek
elmulasztása esetén 200.000, súlyos vagy ismételt esetben
500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és
kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése,
elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes
letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő
előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban
valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön
kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a
bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a
bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye])
megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által
megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A
kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján
tájékozódhat: [Bíróság honlapja]
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező
a védő részvétele. FELHÍVJA ezért, hogy 15 napon belül
hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg.
Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból
kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi
költségként kerül felszámításra, és bűnösségének
megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

2014/7-8. SZÁM
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott
tanú neve, vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű
levélben meg kell írni a bíróságnak – ezt hívják bizonyítási
indítványnak.
A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező
megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd
újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ez az
iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos,
hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet
sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja
Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és
ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére – ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet
Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét Ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem
rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is
megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu
honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található
számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma – ráírni,
mert ez segít az ügy beazonosításában.
Kk-3.

Vádirat közlése 14. évét be nem töltött fiatalkorú
vádlottal
4. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
TÁJÉKOZTATÁS

A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban
megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel
szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon,
a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként
kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak
az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be,
amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt
cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy
annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell
alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött
tárgyaláson szóban is el fogja mondani.

FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény]
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti
indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az
megnevezése] vádat emelt Önnel szemben,
bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.

miatt [I. r.
ügyszámon
[Ügyészség
amelyet a

FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének,
tartózkodási
helyének,
illetve
értesítési
címének
megváltozását
az
elköltözéstől
számított
három
munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek
elmulasztása esetén kétszázezer forintig, súlyos vagy ismételt
esetben ötszázezer forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és
kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
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FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése,
elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes
letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő
előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban
valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön
kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a
bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a
bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye])
megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által
megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A
kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján
tájékozódhat: [Bíróság honlapja]
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező
a védő részvétele. FELHÍVJA ezért, hogy 15 napon belül
hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg.
Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból
kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi
költségként kerül felszámításra, és bűnösségének
megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az ügyész különösen
védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként
felhasználni. A tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi
kivonatot megtekintheti a bíróság kezelő irodáján, és írásban
indítványozhatja kérdések feltevését a különösen védett
tanúhoz, továbbá indítványozhatja a tanú különösen védetté
nyilvánításának megszüntetését. A tanúhoz feltett kérdések
közvetlenül nem irányulhatnak a tanú személyének és
tartózkodási helyének felfedésére.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban
megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel
szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon,
a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként
kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak
az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be,
amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt
cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy
annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell
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alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött
tárgyaláson szóban is el fogja mondani.
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott
tanú neve, vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű
levélben meg kell írni a bíróságnak – ezt hívják bizonyítási
indítványnak.
A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező
megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd
újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ez az
iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos,
hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet
sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja
Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és
ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére – ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet
Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét Ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem
rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
Az ügyész olyan tanút is bizonyítékként jelölt meg az ügyben, akinek a személye titkos – őt különösen védett tanúnak
hívják. Az ő vallomását a bíróság is csak felolvassa majd a
tárgyaláson, mert ő nem fog megjelenni. Ez a vallomás egy
iratban szerepel, amelynek a neve jegyzőkönyvi kivonat, és
azt meg lehet nézni a bíróságon, a ([Kezelőiroda pontos
helye]) számú szobában. Ennek a különösen védett tanúnak
fel lehet tenni olyan kérdéseket írásban, amelyeket fontosnak
tart, és a jegyzőkönyvi kivonatban nem talál rá választ. Ezt is
írásban kell kérni a bíróságtól.
A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is
megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu
honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található
számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma – ráírni,
mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-4.

Vádirat közlése 14. évét be nem töltött fiatalkorú
vádlottal – ha az ügyész különösen védett tanú
vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni
5. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
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A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

[Ügyintéző neve]
tisztviselő

FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény]
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti
indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az
megnevezése] vádat emelt Önnel szemben,
bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.

A kiadmány hiteléül:

miatt [I. r.
ügyszámon
[Ügyészség
amelyet a

FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének,
tartózkodási
helyének,
illetve
értesítési
címének
megváltozását
az
elköltözéstől
számított
három
munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek
elmulasztása esetén kétszázezer forintig, súlyos vagy ismételt
esetben ötszázezer forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és
kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése,
elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes
letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő
előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban
valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön
kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a
bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a
bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye])
megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által
megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A
kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján
tájékozódhat: [Bíróság honlapja]
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező
a védő részvétele. FELHÍVJA ezért, hogy 15 napon belül
hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg.
Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból
kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi
költségként kerül felszámításra, és bűnösségének
megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy közvetítői eljárás
keretében az eljárás megszüntetésének, illetve a büntetés
korlátlan enyhítésének lehet helye, ha a sértett által
elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel
okozott sérelmet jóváteszi. Ezirányú kérelmét írásban
nyújtsa be a bírósághoz.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke

TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban
megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel
szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon,
a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként
kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak
az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be,
amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt
cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy
annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell
alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött
tárgyaláson szóban is el fogja mondani.
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott
tanú neve, vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű
levélben meg kell írni a bíróságnak – ezt hívják bizonyítási
indítványnak.
A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező
megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd
újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ez az
iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos,
hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet
sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja
Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és
ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére – ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet
Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem
rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
Ha hajlandó arra, hogy a vádiratban megjelölt cselekményével okozott kárt vagy sérelmet valamilyen módon helyrehozza, ezt is írásban kell a bíróságnál kérni. Ha a bíróság úgy
látja, hogy ennek nincsen akadálya, egy másik eljárás indulhat meg, aminek a neve: közvetítői eljárás. Ennek pontosan
az a célja, hogy Ön a sérelmet elszenvedő személyt (azaz a
sértettet) kárpótolja, és ha azt ő is elfogadja, akkor ezt a bíróság mindenképpen a javára fogja értékelni. A törvény szerint ugyanis meghatározott esetekben az eljárást meg kell
szüntetni, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor a cselekmény
megítélésén enyhíthet, azaz a bíróságnak lehetősége lesz a
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törvényben meghatározottnál jóval enyhébb büntetés kiszabására.

költségként kerül felszámításra, és bűnösségének
megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.

A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is
megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu
honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található
számot – ami a bíróságon lévő ügyének a számra – ráírni,
mert ez segít az ügy beazonosításában.

TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy közvetítői eljárás
keretében az eljárás megszüntetésének, illetve a büntetés
korlátlan enyhítésének lehet helye, ha a sértett által
elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel
okozott sérelmet jóváteszi. Ez irányú kérelmét írásban
nyújtsa be a bírósághoz.

Kk-5.

Vádirat közlése 14. évét be nem töltött fk. vádlottal – ha közvetítői eljárásra van lehetőség
6. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az ügyész különösen
védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként
felhasználni. A tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi
kivonatot megtekintheti a bíróság kezelő irodáján, és írásban
indítványozhatja kérdések feltevését a különösen védett
tanúhoz, továbbá indítványozhatja a tanú különösen védetté
nyilvánításának megszüntetését. A tanúhoz feltett kérdések
közvetlenül nem irányulhatnak a tanú személyének és
tartózkodási helyének felfedésére.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.

FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény]
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti
indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az
megnevezése] vádat emelt Önnel szemben,
bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.

miatt [I. r.
ügyszámon
[Ügyészség
amelyet a

FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének,
tartózkodási
helyének,
illetve
értesítési
címének
megváltozását
az
elköltözéstől
számított
három
munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek
elmulasztása esetén kétszázezer forintig, súlyos vagy ismételt
esetben ötszázezer forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és
kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése,
elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes
letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő
előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban
valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön
kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a
bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a
bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye])
megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által
megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A
kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján
tájékozódhat: [Bíróság honlapja]
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező
a védő részvétele. Felhívja ezért, hogy 15 napon belül
hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg.
Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból
kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi

[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban
megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel
szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon,
a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként
kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak
az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be,
amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt
cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy
annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell
alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött
tárgyaláson szóban is el fogja mondani.
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott
tanú neve, vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű
levélben meg kell írni a bíróságnak – ezt hívják bizonyítási
indítványnak.
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A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező
megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd
újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ez az
iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos,
hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet
sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja
Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és
ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére – ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet
Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét Ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem
rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
Ha hajlandó arra, hogy a vádiratban megjelölt cselekményével okozott kárt vagy sérelmet valamilyen módon helyrehozza, ezt is írásban kell a bíróságnál kérni. Ha a bíróság úgy
látja, hogy ennek nincsen akadálya, egy másik eljárás indulhat meg, aminek a neve: közvetítői eljárás. Ennek pontosan
az a célja, hogy Ön a sérelmet elszenvedő személyt (azaz a
sértettet) kárpótolja, és ha azt ő is elfogadja, akkor ezt a bíróság mindenképpen a javára fogja értékelni. A törvény szerint ugyanis meghatározott esetekben az eljárást meg kell
szüntetni, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor a cselekmény
megítélésén enyhíthet, azaz a bíróságnak lehetősége lesz a
törvényben meghatározottnál jóval enyhébb büntetés kiszabására.
Az ügyész olyan tanút is bizonyítékként jelölt meg az ügyben, akinek a személye titkos – őt különösen védett tanúnak
hívják. Az ő vallomását a bíróság is csak felolvassa majd a
tárgyaláson, mert ő nem fog megjelenni. Ez a vallomás egy
iratban szerepel, amelynek a neve jegyzőkönyvi kivonat, és
azt meg lehet nézni a bíróságon, a ([Kezelőiroda pontos
helye]) számú szobában. Ennek a különösen védett tanúnak
fel lehet tenni olyan kérdéseket írásban, amelyeket fontosnak
tart, és a jegyzőkönyvi kivonatban nem talál rá választ. Ezt is
írásban kell kérni a bíróságtól.
A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is
megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu
honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található
számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma – ráírni,
mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-6.

Vádirat közlése 14. évét be nem töltött fk. vádlottal – ha közvetítői eljárásra van lehetőség és az
ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja
bizonyítási eszközként felhasználni
7. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]

2014/7-8. SZÁM
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő/gondozó részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r.
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult
büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre]
kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] [vádlott] törvényes
képviselőjeként/gondozójaként megidézi, egyúttal felhívja,
hogy gondoskodjék a kiskorú megjelenéséről is. A
tárgyaláson kötelesek személyesen megjelenni.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha Ön vagy a kiskorú
személy az idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a
kiskorú mulasztásában vétlen, a bíróság Önt 200.000
forintig, különösen súlyos, vagy ismételt esetben 500.000
forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem
jelenéssel okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha Ön
vagy a kiskorú személy önhibáján kívül nem tud megjelenni
a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott
tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől
számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási
kérelemmel.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy saját és –
amennyiben a kiskorú ilyennel már rendelkezik – a kiskorú
személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét
igazoló kártyát, iratait hozza magával. A kihallgatás
helyiségébe a bíró szólítására kell belépnie a kiskorúval
együtt.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti
felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg
írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti
jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
A kiskorúnak a jelen idézésben foglaltakat szíveskedjen
elmagyarázni, illetőleg részére a mellékelt tájékoztatást
átadni, vagy felolvasni a tájékoztatása céljából!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
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2014/7-8. SZÁM
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.

TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található idézés nevű irat értelmezésének
megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
[Fk. vádlott neve] az ügyben vádlott, ezért ebben az iratban vádlottnak fogjuk hívni.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és
időben, megfelelő öltözékben vádlottként kell a bírósági
tárgyaláson megjelenni. A tárgyaláson először az ügyész (a
vádló) ismerteti a vádat, és azután a vádiratban megjelölt
cselekménnyel kapcsolatos bizonyítás következik: a vádlott
és a tanúk meghallgatása, ha van az ügyben, akkor szakértők
véleményének és minden más fontos iratnak a felolvasása.
Azt, hogy egy vádlott mit tehet, vagy mit nem, a bíró a tárgyaláson szóban el fogja mondani. Ha valami nem érthető
ezek közül, a bírótól nyugodtan lehet kérdezni.
A bíróság a vádlott szüleinek, vagy a gondviselőjének küldött idézést, nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a tárgyaláson a vádlott időben ott legyen.
Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt a vádlott
nem tud elmenni a tárgyalásra, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak,
vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a bíró igazolni fogja.
Kk-7.

14. évét be nem töltött fiatalkorú vádlott idézése
tárgyalásra
8. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [bűncselekmény] miatt [I. r.
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult
büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre]
kitűzött tárgyalásra vádlottként megidézi. A tárgyaláson
köteles személyesen megjelenni.

FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy ha a tárgyaláson az
idézés ellenére nem jelenik meg, vagy engedély nélkül
eltávozik, rendőri elővezetése rendelhető el, amelynek
kilométerenként 450 forintos, de legkevesebb 7.000 forint
költségét Önnek kell viselnie. Ha pedig önhibájából olyan
állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, a
következő tárgyalásra a bíróság elővezetését rendelheti el,
egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi.
Ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson,
mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy
az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon
belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
A személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt,
lakcímét igazoló kártyát hozza magával. A tárgyalóterembe a
bíró külön szólítására kell belépnie.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan tanulmányozza át, a következőkben annak a magyarázatát olvashatja.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben az ott megjelölt helyen és időben, megfelelő öltözékben, és minden káros szer
befolyásától mentes állapotban vádlottként kell bíróság elé
állnia. A tárgyaláson az ügyész ismerteti a vádat, és azt követően a vádiratban megjelölt cselekménnyel kapcsolatos bizonyítékok felsorakoztatása történik: az Ön kihallgatására, a
tanúk kihallgatására, szakértői vélemények és más okiratok
felolvasására kerül sor. Az Ön jogairól és kötelességeiről a
bíró a tárgyaláson szóban nyújt felvilágosítást a kihallgatása
elején. Ha valami nem érthető ezek közül, a bírótól kérheti,
hogy magyarázza el.
A tárgyaláson általában jelen lehetnek szülei is, akiket külön értesített a bíróság, de ha ők nem jelennek meg, ettől
függetlenül Ön kihallgatható.
Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud
elmenni a tárgyalásra, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax
útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az
idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
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Ha az idézésre igazolatlanul nem jelenik meg, elővezetése
is elrendelhető, amellyel a bíróság intézkedik, hogy a rendőrség – akár azon nyomban – állítsa Önt a bíróság elé. Ennek
a költségeit Önnek kell megfizetnie.

2014/7-8. SZÁM
írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti
jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.

Az iskolai hiányzást a bíró – kérésére – igazolja.
Kk-8.

14. évét betöltött fiatalkorú vádlott idézése tárgyalásra

Kérem, szíveskedjék a kiskorúnak küldött idézés
mellékletét képező tájékoztatást – ha szükséges – felolvasni
a kiskorú személy részére!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]

9. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r.
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen folyamatban lévő
büntetőügyben [a bíróság hivatalos helyiségébe / helyszíni
tárgyalásra] [Tárgyalás helye]
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre]
kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] vádlottat Önön, mint
törvényes képviselőjén keresztül megidézi. Felhívja arra,
hogy gondoskodjék a kiskorú tárgyaláson való
megjelenéséről. A kiskorú tárgyaláson történő megjelenése
kötelező.
A kiskorú jognyilatkozatának megtétele érdekében, illetve
életkörülményeiről
történő
nyilatkozatok
közlése
tekintetében egy törvényes képviselő megjelenése ugyancsak
kötelező.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha a kiskorú személy az
idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a
mulasztásban vétlen, a bíróság Önt 200 000 forintig,
különösen súlyos, vagy ismételt esetben 500.000 forintig
terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel
okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha a kiskorú
személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson,
mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy
az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon
belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy a kiskorú a
személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét
igazoló kártyát, iratait mindenképpen hozza magával.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti
felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg

A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve
Kk-9.

14. évét betöltött fiatalkorú vádlott törvényes képviselőjének idézése
10. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r.
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen folyamatban lévő
büntetőügyben [a bíróság hivatalos helyiségébe / helyszíni
tárgyalásra] [Tárgyalás helye]
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre]
kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] [vádlottat / tanút] Önön,
mint törvényes képviselőjén keresztül megidézi. Felhívja
arra, hogy gondoskodjék a kiskorú tárgyaláson való
megjelenéséről. A kiskorú tárgyaláson történő megjelenése
kötelező.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha a kiskorú személy az
idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a
mulasztásban vétlen, a bíróság Önt 200 000 forintig,
különösen súlyos, vagy ismételt esetben 500.000 forintig
terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel
okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha a kiskorú
személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson,
mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy
az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon
belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
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FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy a kiskorú a
személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét
igazoló kártyát, iratait mindenképpen hozza magával.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti
felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg
írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti
jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási
jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
Kérem, szíveskedjék a kiskorúnak küldött idézés
mellékletét képező tájékoztatást – ha szükséges – felolvasni
a kiskorú személy részére!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve
Kk-10.

14. évét betöltött fiatalkorú vádlott vagy kiskorú
tanú törvényes képviselőjének értesítése
11. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r.
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult
büntetőügyben a
[Kiküldött bíró általi meghallgatás határnapja] napjának
[Idézés időpontja] órájára
a [Meghallgatás pontos helye] [szobába / alatti címre]
kitűzött, kiküldött bíró általi meghallgatásra [Kiskorú neve]
tanú törvényes képviselőjeként megidézi, egyúttal felhívja,
hogy gondoskodjék a kiskorú megjelenéséről is. A
meghallgatáson kötelesek személyesen megjelenni.
A meghallgatás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha Ön vagy a kiskorú személy az idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a
kiskorú mulasztásában vétlen, a bíróság Önt 200.000 forintig, különösen súlyos, vagy ismételt esetben 500.000 forintig

2014/7-8. SZÁM
terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha Ön vagy a kiskorú
személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a meghallgatáson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja
vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon
belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy saját és – amenynyiben a kiskorú ilyennel már rendelkezik – a kiskorú személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét
igazoló kártyát, iratait hozza magával. A meghallgatás helyiségébe a bíró szólítására kell belépnie a kiskorúval együtt.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti
felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg
írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy amennyiben a meghallgatás helyétől eltérő településen lakik, kérelmére a bíróság az
Ön és kiskorú gyermeke megjelenésével kapcsolatosan felmerült költségét megtéríti. Ennek érdekében be kell mutatnia a bírónak a távolsági busz vagy vasúti menetjegyét,
amennyiben pedig gépjárművel érkezik, a gépkocsi forgalmi
engedélyét. Gépjármű esetén a bíróság az üzemanyag norma
szerinti fogyasztást téríti meg. Amennyiben bejelentett lakóhelyétől eltérő helyről érkezik, ezt előzetesen be kell jelentenie a bíróságnak. Indokolt esetben a bíróság megtéríti az
ezzel kapcsolatos többletköltségét.
[Ha kérte személyi adatainak zártan kezelését…] A bíróság
személyi adatait zártan kezeli, a jegyzőkönyvben és hivatalos
iratokon kizárólag az Ön neve kerül feltüntetésre.
[Ha kérte nevének és személyi adatainak zártan kezelését…] A bíróság nevét és személyi adatait zártan kezeli, a
bíróság sorszám szerint szólítja be Önt. Az Ön sorszáma:
[Tanú száma].
[Ha nem kérte személyi adatainak zártan kezelését…] Tájékoztatja a bíróság, hogy kérheti személyi adatainak a zártan
kezelését. A bíróság ebben az esetben személyi adatait zárt
borítékban helyezi el, így az nem lesz ismert az eljárás résztvevői előtt. Abban az esetben, ha a nyomozás során nem
kérte adatai zártan kezelését, és a nyomozási iratokból másolat került kiadásra, személyazonossága már ismertté válhatott, ennek ellenére a bíróság visszamenőlegesen is eltávolítja
személyi adatait az iratokból. Amennyiben személyi adatai
mellett a nevének zártan kezelését is kéri, ezt még írásban
tegye meg a tárgyalás előtt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
A kiskorú részére a mellékelten megküldött tájékoztatást szíveskedjen átadni, illetőleg felolvasni a tájékoztatása céljából!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
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bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ
TANÚ RÉSZÉRE
A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kíván meghallgatni
tanúként. A bíróság a szüleidnek küldött idézést, nekik kell
gondoskodniuk arról, hogy a meghallgatáson időben megjelenj, de Téged is szeretnélek tájékoztatni arról, hogy a bírósági meghallgatáson mi fog történni.
A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy a bíró kérdéseket tesz
fel Neked, és ezekre kell válaszolnod. A meghallgatásodon
kizárólag Te és a bíró, valamint szüleid lesztek jelen. Ha
valamit nem értesz, vagy valamivel gondod van, nyugodtan
kérdezhetsz a bírótól. Fontos, hogy az eljárás során csak az
igazat mondd.

2014/7-8. SZÁM
Önnek kell viselnie. Ha önhibájából olyan állapotban jelenik
meg, hogy nem hallgatható ki, 200.000 forintig, különösen
súlyos, vagy ismételt esetben 500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, illetve a következő tárgyalásra a bíróság
elővezetését rendelheti el, egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi. Ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a
tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás
napjától vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított
nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tanúzási kötelezettsége teljesítésének idejére átlagkereset illeti meg, és munkáltatója köteles a munkavégzés alól mentesíteni. Kérésére a bíróság a munkáltató, illetve az oktatási intézmény részére
igazolást állít ki.
TÁJÉKOZTATOM, hogy amennyiben a tárgyalás helyétől eltérő településen lakik, kérelmére a bíróság a megjelenésével kapcsolatosan felmerült költségét megtéríti. Ennek
érdekében be kell mutatnia a bírónak a távolsági busz vagy
vasúti menetjegyét, amennyiben pedig gépjárművel érkezik,
a gépkocsi forgalmi engedélyét. Gépjármű esetén a bíróság
az üzemanyag norma szerinti fogyasztást téríti meg. Amenynyiben bejelentett lakóhelyétől eltérő helyről érkezik, ezt
előzetesen be kell jelentenie a bíróságnak. Indokolt esetben a
bíróság megtéríti az ezzel kapcsolatos többletköltségét.

Az iskolai hiányzásodat a bíró igazolni fogja.
Kk-11.

14. évét be nem töltött kiskorú tanú idézése meghallgatásra büntetőeljárásában
12. melléklet a12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] tanú részére
A [Bíróság megnevezése] a [bűncselekmény] miatt [I. r.
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult
büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre]
kitűzött tárgyalásra tanúként megidézem. A tárgyaláson
köteles személyesen megjelenni, és – ha a törvény kivételt
nem tesz – köteles vallomást tenni.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy ha a tárgyaláson az
idézés ellenére nem jelenik meg vagy engedély nélkül eltávozik, rendőri elővezetése rendelhető el, amelynek kilométerenként 450 forintos, de legkevesebb 7.000 forint költségét

FELHÍVJA a bíróság, hogy személyazonosságát tanúsító
fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, továbbá a
bizonyításnál felhasználható feljegyzéseit, iratait és a bizonyítás szempontjából jelentős tárgyakat hozza magával. A tárgyalóterembe a bíró külön szólítására kell belépnie.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az Ön érdekében képviselőként meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha jogairól való
felvilágosítás céljából ezt szükségesnek tartja. Az ügyvéd
jelenléte viszont nem pótolja a tanú személyes megjelenését.
[Ha kérte személyi adatainak zártan kezelését…] A bíróság
személyi adatait zártan kezeli, a jegyzőkönyvben és hivatalos
iratokon kizárólag az Ön neve kerül feltüntetésre.
[Ha kérte nevének és személyi adatainak zártan kezelését…] A bíróság nevét és személyi adatait zártan kezeli, a
bíróság sorszám szerint szólítja be Önt. Az Ön sorszáma:
[Tanú száma].
[Ha nem kérte személyi adatainak zártan kezelését…]
Kérheti személyi adatainak a zártan kezelését. A bíróság
ebben az esetben személyi adatait zárt borítékban helyezi el,
így az nem lesz ismert az eljárás résztvevői előtt. Abban az
esetben, ha a nyomozás során nem kérte adatai zártan kezelését, és a nyomozási iratokból másolat került kiadásra, személyazonossága már ismertté válhatott, ennek ellenére a
bíróság visszamenőlegesen is eltávolítja személyi adatait az
iratokból. Amennyiben személyi adatai mellett a nevének
zártan kezelését is kéri, ezt még írásban tegye meg a tárgyalás
előtt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
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[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS

2014/7-8. SZÁM
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r.
terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen folyamatban lévő
büntetőügyben [a bíróság hivatalos helyiségébe / helyszíni
tárgyalásra] [Tárgyalás helye]

Az idézést nagyon alaposan olvassa át, a következőkben az
értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást
adjuk.

[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára

A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kívánja meghallgatni
tanúként. Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a bírósági
tárgyaláson mi fog történni.

a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre]
kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] tanút Önön, mint törvényes képviselőjén keresztül megidézi. Felhívja arra, hogy
gondoskodjék a kiskorú tárgyaláson való megjelenéséről. A
kiskorú tárgyaláson történő megjelenése kötelező.

A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel
azzal kapcsolatban, amit látott vagy hallott, és ezekre kell
válaszolni. Kérdéseket tehet fel a bíró, a vádló (más néven
ügyész), az, akit megvádoltak (más néven vádlott) és az érdekében eljáró védőügyvéd. Kérhető a bíróságtól, hogy a
meghallgatás ideje alatt a vádlott ne legyen jelen, vagy ha
jelen van, akkor se kelljen közvetlenül vele beszélni. Ha valami nem érthető, vagy bármi kérdése van, ezt nyugodtan
megkérdezheti a bírótól. Fontos, hogy az eljárás során minden kérdésre a legjobb tudása szerint az igazat válaszolja,
mert a valótlan állítás bűncselekmény, ahogy az is, ha valamilyen lényeges információt elhallgat a bíróság elől. Erre a
bíró a tárgyaláson külön is fel fogja hívni a figyelmét.
A meghallgatáson általában jelen lehetnek szülők is, akiket
az Ön meghallgatásáról értesítettünk, de ha ők nem jelennek
meg, ettől még Ön kihallgatható. Amennyiben nyilatkozat
megtétele érdekében valamelyik szülő jelenléte kötelező, a
bíróság neki külön idézést küld.
Fontos, hogy a tárgyaláson – amelynek helyszíne és időpontja az idézésben szerepel – pontosan és a megfelelő öltözékben jelenjen meg. Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, akkor ezt haladéktalanul
levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak,
vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a meghallgatást végző bíró igazolni
fogja, az utazási költséget pedig megtéríti.
Kk-12.

14. évét betöltött kiskorú tanú idézése tárgyalásra
büntetőeljárásban

A kiskorú jognyilatkozatának megtétele érdekében egy
törvényes képviselő megjelenése ugyancsak kötelező.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
Figyelmezteti a bíróság, ha a kiskorú személy az idézésre
nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a mulasztásban vétlen, a bíróság Önt 200.000 forintig, különösen súlyos, vagy
ismételt esetben 500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtérítésére
kötelezheti. Ha a kiskorú személy önhibáján kívül nem tud
megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől
számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási
kérelemmel.
Felhívja a bíróság a figyelmét, hogy a kiskorú a személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló
kártyát, iratait mindenképpen hozza magával.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti
felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg
írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
Kérem, szíveskedjék a kiskorúnak küldött idézés
mellékletét képező tájékoztatást – ha szükséges – felolvasni
a kiskorú személy részére!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke

13. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]

A kiadmány hiteléül:
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[Ügyintéző neve]
tisztviselő
Kk-13.

2014/7-8. SZÁM
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

14. évét betöltött kiskorú tanú törvényes képviselőjének idézése büntetőeljárásban

IDÉZÉS POLGÁRI (CSALÁDJOGI) ÜGYBEN

14. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Felperes megnevezése] felperesnek - [Alperes
megnevezése]
alperes ellen [Pertárgy megjelölése]
iránt indított perében a bíróság

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]

[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára

TÁJÉKOZTATÁS

a [Tárgyalás pontos helye] kitűzött tárgyalásra a
[Kiskorú neve] nevű kiskorú gyermeket érdekeltként
törvényes képviselője útján megidézi.

Az idézést nagyon alaposan olvassa át, a következőkben
azt érthetőbben szeretnénk Önnek elmagyarázni.

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
gyermek megjelenéséről gondoskodjon.

A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kívánja meghallgatni
tanúként. Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a bírósági
tárgyaláson mi fog történni.

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség, vagy
más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti
ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban
vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse
be a bíróságnak.

A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel
azzal kapcsolatban, amit látott vagy hallott, és ezekre kell
válaszolni. Kérdéseket tehet fel a bíró, az ügyész, illetve a
vádlott és védője (törvényes képviselője). Ha valami nem
érthető, vagy bármi kérdése van, ezt nyugodtan megkérdezheti a bírótól. Fontos, hogy az eljárás során minden kérdésre
a legjobb tudása szerint az igazat válaszolja, mert a valótlan
állítás bűncselekmény, ahogy az is, ha valamilyen lényeges
információt elhallgat a bíróság elől. Erre a bíró a tárgyaláson
külön is fel fogja hívni a figyelmét.
A meghallgatáson általában jelen lehetnek szülők is, akiket
az Ön meghallgatásáról értesítettünk, de ha ők nem jelennek
meg, ettől még Ön kihallgatható. Amennyiben nyilatkozat
megtétele érdekében valamelyik szülő jelenléte kötelező, a
bíróság neki külön idézést küld.
Fontos, hogy a tárgyaláson – amelynek helyszíne és időpontja az idézésben szerepel – pontosan és a megfelelő öltözékben jelenjen meg. Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, akkor ezt haladéktalanul
levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak,
vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a meghallgatást végző bíró igazolni
fogja, az utazási költséget pedig megtéríti.
Kk-14.

Tájékoztatás 14. évét betöltött kiskorú tanú idézéséhez büntetőeljárásban

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
amennyiben a kiskorú gyermek személyazonosításra
alkalmas irattal rendelkezik, azt a tárgyalásra hozza
magával. A gyermek oktatási intézményből való
hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú gyermek meghallgatásához ügygondnokként [Ügygondnok neve] ügyvédet/ ügyvédi irodát [elérhetőség, cím,
telefonszám] kirendeli, akinek feladata a kiskorú gyermek,
mint érdekelt jogainak védelme. Az ügygondnok díját az
állam előlegezi, az a perköltség részét képezi, melyet az eljárás végén a pervesztes fél visel.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a
bekezdés értelemszerűen törlendő!)
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
gyermek meghallgatását követően gondoskodjék arról,
hogy a kiskorú gyermek kísérettel a bíróság épületét
elhagyhassa.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
mellékelt tájékoztatást a gyermek részére szíveskedjék
átadni, amennyiben a gyermek olvasni nem tud, azt számára
felolvasni szíveskedjék!
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke

15. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]

A kiadmány hiteléül:
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[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ
ÉRDEKELT RÉSZÉRE

2014/7-8. SZÁM
IDÉZÉS POLGÁRI (CSALÁDJOGI) ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára

Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban
foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és
időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy meghallgassa a véleményedet a [az ügy tárgya, jellege, vagy lényege]
kapcsolatban, és elmondhasd, hogy te mit szeretnél. A meghallgatásodra a bíróság épületében kerül sor, ahova természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is.

a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött
tárgyalásra [Kiskorú neve] nevű kiskorú gyermeket
érdekeltként megidézi.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy ha a
kitűzött tárgyaláson betegség vagy más fontos elfoglaltság
miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése
mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám),
faxon (fax szám) jelentse be a bíróságnak.

A meghallgatáson rajtad kívül az eljáró bíró és kirendelése
esetén egy ügygondnok vesz majd részt, nem lesznek ott
sem a szüleid, sem más személy.

FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy a
személyazonosításra alkalmas iratait a tárgyalásra hozza
magával. Az oktatási intézményből való hiányzását a bíróság
igazolja.

A bíró feladata, hogy az ügyben döntsön. A bíró azért szeretne beszélgetni veled, hogy jobban megismerjen téged, a
szüleidet és a körülményeidet, ami azért fontos, mert a véleményed elmondása a bírót hozzásegíti a megalapozott,
megfelelő döntés meghozatalához. Nagyon fontos, hogy
amit mondasz, az megfeleljen a valóságnak, és főleg, hogy
azt mondd el, amit te gondolsz, és amit te szeretnél. A döntés felelőssége a bíróságé és nem a tiéd, a bíró a döntése
során figyelembe fogja venni véleményedet.

TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú gyermeket,
hogy
a
meghallgatásához
ügygondnokként
[Ügygondnok neve] ügyvédet/ ügyvédi irodát [elérhetőség,
cím, telefonszám] kirendeli, akinek feladata a kiskorú
gyermek, mint érdekelt jogainak védelme. Az ügygondnok
díját az állam előlegezi, az a perköltség részét képezi,
melyet az eljárás végén a pervesztes fél visel.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a
bekezdés értelemszerűen törlendő!)

Az ügygondnok az az ügyvéd, aki azért vesz részt a meghallgatásodon, hogy a te érdekeidet képviselje, és a jogaidat
védje. Az ügygondnok neve: [Ügygondnok neve], elérhetősége: [elérhetőség, cím, telefonszám], amennyiben kérdésed
lenne, azt nyugodtan felteheted neki már a meghallgatás
előtt is.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a
bekezdés értelemszerűen törlendő!)

TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy
idézéséről értesítette a törvényes képviselőjét is.

A meghallgatásod után elhagyhatod a bíróság épületét, az
iskolából való hiányzásodat a bíróság igazolja.

Kk-15.

14. életévét be nem töltött kiskorú érdekeltkénti
idézése törvényes képviselője útján családjogi perben
16. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KISKORÚ
(ÉRDEKELT) RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban
foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és
időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy meghallgassa a véleményedet, és a téged érintő lényeges kérdésekben
közvetlenül a bíróság előtt elmondhasd, hogy mit szeretnél.
A meghallgatásodra természetesen elkísérhetnek a szüleid
vagy más felnőtt is.
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A bíróság tájékoztat arról, hogy a meghallgatás a szülők és
a jogi képviselők távollétében történik, azon rajtad kívül csak
az eljáró bíró és kirendelése esetén egy ügygondnok vesz
részt.
Az ügygondnok az az ügyvéd, aki azért vesz részt a meghallgatásodon, hogy a te érdekeidet képviselje, és a jogaidat
védje. Az ügygondnok neve: [Ügygondnok neve], elérhetősége: [elérhetőség, cím, telefonszám], amennyiben kérdésed
lenne, azt nyugodtan felteheted neki, akár már a meghallgatás előtt is.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a
bekezdés értelemszerűen törlendő!)
A tárgyalásra hozd magaddal egy személyazonosításra alkalmas iratodat, például személyi igazolványt, útlevelet, diákigazolványt.
A bíróság tájékoztat arról is, hogy a véleményed elmondása fontos, mert a bírót hozzásegíti a megalapozott, megfelelő
döntés meghozatalához. A döntés felelőssége a bíróságé és
nem a tiéd, de a szülői felügyeletedre, elhelyezésedre vonatkozó döntés csak az egyetértéseddel hozható, kivéve, ha az
általad választott elhelyezés veszélyezteti a fejlődésedet.
Az idézés a törvényes képviselőd (szülő) értesítése mellett
történik, aki segítséget nyújt neked abban, hogy az idézésnek
megfelelően megjelenj a tárgyaláson.
A meghallgatás után elhagyhatod a bíróság épületét, az oktatási intézményből való hiányzásodat a bíróság igazolja.
Kk-16.

14. életévét betöltött kiskorú érdekeltkénti idézése
családjogi perben

2014/7-8. SZÁM
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy
más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti
ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy
telefonon (telefonszám), faxon (fax szám) jelentse be a
bíróságnak.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú gyermek a személyazonosításra alkalmas iratát
(például személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) a
tárgyalásra köteles magával hozni. A gyermek oktatási
intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú gyermek meghallgatása a felek és képviselőik
távollétében történik.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú gyermek meghallgatásához ügygondnokként
[Ügygondnok neve] ügyvédet/ ügyvédi irodát [elérhetőség,
cím, telefonszám] kirendeli, akinek feladata a kiskorú
gyermek, mint érdekelt jogainak védelme. Az ügygondnok
díját az állam előlegezi, az a perköltség részét képezi, melyet
az eljárás végén a pervesztes fél visel.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a
bekezdés értelemszerűen törlendő!)
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

17. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
Kk-17.
[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

14. életévét betöltött kiskorú érdekelt törvényes
képviselőjének értesítése családjogi ügyben
18. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

ÉRTESÍTÉS POLGÁRI (CSALÁDJOGI) ÜGYBEN
IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése]
felperesnek - [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság értesíti, hogy
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára

[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára

a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött
tárgyalásra [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket érdekeltként
megidézte.

a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött
tárgyalásra [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket tanúként
törvényes képviselője útján megidézi.

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
kiskorú gyermek tárgyaláson történő megjelenését segítse elő
(pl. figyelmeztetés, útba indítás, szükség esetén kísérés,
illetve útiköltség, utazás biztosítása).

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
gyermek megjelenéséről gondoskodjon. Amennyiben a
kiskorú gyermek szabályszerű idézés ellenére nem jelenik
meg a tárgyaláson vagy engedély nélkül eltávozik, és a
törvényes képviselője nem igazolja, hogy vétlen a kiskorú
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meg nem jelenésében vagy eltávozásában, a törvényes
képviselő pénzbírsággal sújtható és az okozott költség
megtérítésére kötelezhető.

A kihallgatásodra természetesen elkísérhetnek a szüleid
vagy más felnőtt is. A kihallgatásodnál a törvényes képviselőd (szülő) jelen lehet.

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy
más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti
ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy
telefonon (telefonszám), faxon (fax szám) jelentse be a
bíróságnak.

Amennyiben személyazonosításra alkalmas irattal (például
személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) rendelkezel, azt
a tárgyalásra hozd magaddal.

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
amennyiben a kiskorú gyermek személyazonosításra
alkalmas irattal rendelkezik, azt a tárgyalásra hozza
magával. A gyermek oktatási intézményből való
hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú tanú kihallgatásánál jelen lehet.

A kihallgatást követően törvényes képviselőd (szülő) kíséretében elhagyhatod a bíróság épületét. Az iskolából való
hiányzásodat a bíróság igazolja.
Kk-18.

Idézés 14. életévét be nem töltött kiskorú tanú
részére polgári ügyben
19. melléklet a12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]

TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
ő jogosult nyilatkozni a kiskorú tanú személyi adatainak
esetleges zártan kezeléséről, valamint a vallomástétel
esetleges megtagadásáról.

A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
gyermek kihallgatását követően gondoskodjék arról,
hogy a kiskorú gyermek kísérettel a bíróság épületét
elhagyhassa.

[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
mellékelt tájékoztatást a gyermek részére szíveskedjék
átadni, amennyiben a gyermek olvasni nem tud, azt számára
felolvasni szíveskedjék!
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ
TANÚ RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban
foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és
időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy közvetlenül
a bíróság előtt elmondhasd az általad észlelt, látott dolgokat
az adott üggyel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy amit a
bíróság előtt mondasz, az megfeleljen a valóságnak.

IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN

[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] kitűzött tárgyalásra [Kiskorú
neve] kiskorú gyermeket tanúként megidézi.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy ha a kitűzött
tárgyaláson betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt
megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett
haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon
(fax szám) jelentse be a bíróságnak.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy ha a
tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és
elmaradását alapos okkal előzetesen ki nem menti, vagy a
tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, a bíróság az okozott
költségek megtérítésére kötelezi, s egyben pénzbírsággal
sújtja.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy a
személyazonosításra alkalmas iratait a tárgyalásra hozza
magával. A tanú oktatási intézményből való hiányzását a
bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy a
személyi adatainak esetleges zártan kezeléséről, valamint a
vallomástétel esetleges megtagadásáról a tárgyaláson kell
nyilatkoznia.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy
kihallgatásánál a törvényes képviselője jelen lehet.
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TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy a hamis
tanúzást a törvény szigorúan bünteti.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy idézéséről értesítette a törvényes képviselőjét is.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KISKORÚ TANÚ
RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban
foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és
időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson. A bíróság az
idézésedről értesítette a törvényes képviselődet (szülő) is, aki
segítséget nyújt abban, hogy a tárgyaláson időben megjelenj.
Ha a tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelensz
meg, és elmaradásodat alapos okkal előzetesen ki nem mented, vagy ha a tárgyalásról engedély nélkül eltávozol, a bíróság téged az okozott költségek megtérítésére kötelez, s egyben pénzbírsággal sújt.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy közvetlenül
a bíróság előtt elmondhasd az általad észlelt, látott dolgokat
az adott üggyel kapcsolatban. A kihallgatásodnál a törvényes
képviselőd (szülő) is jelen lehet. Nagyon fontos, hogy amit a
bíróság előtt elmondasz, az megfeleljen a valóságnak. Ellenkező esetben ennek rád nézve súlyos következménye lehet,
mert a hamis tanúzás bűncselekménynek minősül, továbbá a
bíró téged pénzbírság megfizetésére is kötelezhet.
A tárgyaláson bírói kérdésre nyilatkoznod kell, hogy kérede a személyi adataid zárt kezelését, ami azt jelenti, hogy az
eljárás résztvevői a személyi adataidat (születésed helye, ideje, édesanyád neve, lakóhelyed, személyazonosításra alkalmas iratod száma) nem ismerhetik meg, azokat a bíró egy
külön lapon rögzíti, melyet lezárva az iratokhoz csatol.
A tárgyalásra hozd magaddal személyazonosításra alkalmas
irataidat (például személyi igazolványt, útlevelet, diákigazolványt).
A kihallgatást követően elhagyhatod a bíróság épületét, az
oktatási intézményből való hiányzásodat a bíróság igazolja.
Kk-19.

14. életévét betöltött kiskorú tanú idézése polgári
perben

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság értesíti, hogy
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] kitűzött tárgyalásra a [Kiskorú
neve] kiskorú gyermeket tanúként megidézte.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
kiskorú gyermek tárgyaláson történő megjelenését segítse elő
(pl. figyelmeztetés, útba indítás, szükség esetén kísérés,
illetve útiköltség, utazás biztosítása).
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy
más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti
ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy
telefonon (telefonszám), faxon (fax szám) jelentse be a
bíróságnak.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú gyermek a személyazonosításra alkalmas iratát
(személyi igazolvány) a tárgyalásra köteles magával hozni. A
gyermek oktatási intézményből való hiányzását a bíróság
igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú tanú kihallgatásánál jelen lehet. A 14. életévét
betöltött kiskorú tanú a személyi adatainak zártan
kezeléséről, valamint a vallomástétel megtagadásáról a
nyilatkozatot maga teheti meg.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
Kk-20.

14. életévét betöltött kiskorú tanú törvényes képviselőjének értesítése polgári ügyben
21. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

20. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
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A felek perbeli jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni.

IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN

a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött
tárgyalásra a törvényes képviselője útján személyes
megjelenési kötelezettséggel megidézi.

A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet (képviselőt), valamint más perbeli személyt, aki valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per befejezését késlelteti.
A bíróság azt a felet (képviselőt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, valamely határidőt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges
költségeket okoz, a törvény értelmében a költségek megtérítésére való kötelezésen felül - pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül - pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja.
(1952. évi III. tv. 8. §)

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
gyermek megjelenéséről gondoskodjon. A gyermek
oktatási intézményből történő hiányzását a bíróság
igazolja.

TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT GYERMEK
FÉL RÉSZÉRE

[Felperes megnevezése]
felperesnek - [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság a tényállás felderítése végett az
1952. évi III. tv. 141. § (1a) bekezdése alapján elrendeli
[kiskorú neve] kiskorú felperes/alperes személyes
meghallgatását, és ezért a kiskorút a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy ha a
kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy más fontos
elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám
megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon
(telefonszám), faxon (fax szám) jelentse be a bíróságnak.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy ha
a kiskorú gyermek személyazonosításra alkalmas irattal
rendelkezik, azt a tárgyalásra hozza magával.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
gyermek meghallgatását követően gondoskodjék arról,
hogy a kiskorú gyermek kísérettel a bíróság épületét
elhagyhassa.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
mellékelt tájékoztatást a gyermek részére szíveskedjék
átadni, amennyiben a gyermek olvasni nem tud, azt számára
felolvasni szíveskedjék!
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró

Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy a bírósági eljárást, valamint az idézésben foglaltakat érthetőbben elmagyarázza
számodra.
A bíróság tájékoztat, mint kiskorú gyermeket, hogy a
bíróság előtt peres /nemperes eljárás indult, amelyben te
felperesként/alperesként, azaz félként szerepelsz.
A peres /nemperes eljárás tárgya: […..............................
………………………………………………….] (az eljáró
bíró a gyermek életkorára és érettségére figyelemmel ezen a
helyen röviden ismertetheti a per/nemperes eljárás/ tárgyát,
jellegét.)
Tájékoztat arról a bíróság, hogy az eljárás során
képviseletedet a törvényes képviselőd (szülő) látja el.
Amennyiben az ügyben a törvényes képviselőd és közted
ellentét (érdekellentét) merülne fel, képviseletedet a
gyámhivatal által kirendelt eseti gyám, vagy a bíróság által
kirendelt ügygondnok (ügyvéd) látja el, aki a te érdekeidet
képviseli, és akihez kérdéseiddel az eljárás előtt és alatt is
fordulhatsz.

A kiadmány hiteléül:

Ha kirendelésre kerül akkor, itt meg kell adni az eseti
gyám, vagy az ügygondnok elérhetőségeit.

[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és
időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
FIGYELMEZTETÉS

A bíróság a perbeli cselekvőképességgel nem rendelkező
tizennegyedik életévét betöltött kiskorú felet, továbbá a tizennegyedik életévét be nem töltött, de ítélőképessége birtokában lévő kiskorú felet szükség esetén – kizárólag ténykérdésekre vonatkozóan – meghallgathatja. (1952. évi III. tv.
141. § (1a) bekezdés)

A meghallgatásodra a bíróság épületében kerül sor, ahova
természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is. Az
iskolából történő hiányzásodat a bíróság igazolja.

Kk-21.

14. életévét be nem töltött kiskorú fél személyes
megjelenésre idézése polgári perben
22. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz
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[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság a tényállás felderítése végett az
1952. évi III. tv. 141. § (1a) bekezdése alapján elrendeli
[kiskorú neve] kiskorú felperes/alperes személyes
meghallgatását és ehhez képest a nevezettet felhívja, hogy a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött
tárgyaláson
a
hátoldalon
ismertetett
törvényes
következmények terhe mellett személyesen jelenjék meg.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy
amennyiben a kitűzött tárgyaláson betegség vagy más fontos
elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám
megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon
(telefonszám), faxon (fax szám) jelentse be a bíróságnak.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy a személyazonosításra alkalmas iratát (például személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) a tárgyalásra hozza magával.
Az oktatási intézményből történő hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA bíróság a kiskorú gyermeket, hogy idézéséről értesítette a törvényes képviselőjét is.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]

a) az ügyre vonatkozó oly tényt állított, amelyről bebizonyult, hogy valótlan, vagy az ügyre tartozó oly tényt tagadott,
amelyről bebizonyult, hogy igaz,
b) olyan tényt elhallgatott, amelyről tudnia kellett, hogy a
per eldöntése céljából jelentős.
A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet (képviselőt), valamint más perbeli személyt, aki valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per befejezését késlelteti.
A bíróság azt a felet (képviselőt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, valamely határidőt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges
költségeket okoz, a törvény értelmében a költségek megtérítésére való kötelezésen felül - pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül - pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja.
Ha a bíróság jogszabályban meghatározott esetben közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket (a továbbiakban: kötelező közvetítői eljárás) és a közvetítő felkérése vagy
az első közvetítői megbeszélés megtartása a fél önhibából
eredő mulasztása miatt hiúsul meg, a bíróság a felet pénzbírsággal sújtja. Az önhiba hiányát a mulasztó félnek kell valószínűsítenie. (1952. évi III. tv. 8. §)
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT GYERMEK FÉL
RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy a bírósági eljárást, valamint az idézésben foglaltakat érthetőbben elmagyarázza
számodra.
A bíróság tájékoztat, mint kiskorú gyermeket, hogy a
bíróság előtt peres /nemperes eljárás indult, amelyben te
felperesként/alperesként, azaz félként szerepelsz.

A kiadmány hiteléül:

A peres /nemperes eljárás tárgya: […......................................
................................….......................…...........................................
...............................] (az eljáró bíró a gyermek életkorára és
érettségére figyelemmel ezen a helyen röviden ismertetheti a
per/nemperes eljárás/ tárgyát, jellegét.)

[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Tájékoztat arról a bíróság, hogy az eljárás során
képviseletedet a törvényes képviselőd (szülő) látja el.

[Bíró neve]
bíró

FIGYELMEZTETÉS
A bíróság a perbeli cselekvőképességgel nem rendelkező
tizennegyedik életévét betöltött kiskorú felet, továbbá a tizennegyedik életévét be nem töltött, de ítélőképessége birtokában lévő kiskorú felet szükség esetén – kizárólag ténykérdésekre vonatkozóan – meghallgathatja. (1952. évi III. tv.
141. § (1a) bekezdés)
A felek perbeli jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni.
A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet vagy képviselőt,
aki akár a tárgyaláson, akár valamely periratban jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból:

Amennyiben az ügyben a törvényes képviselőd és közted
ellentét (érdekellentét) merülne fel, képviseletedet a
gyámhivatal által kirendelt eseti gyám, vagy a bíróság által
kirendelt ügygondnok (ügyvéd) látja el, aki a te érdekeidet
képviseli, és akihez kérdéseiddel az eljárás előtt és alatt is
fordulhatsz.
Ha kirendelésre kerül akkor, itt meg kell adni az eseti
gyám, vagy az ügygondnok elérhetőségeit.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és
időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A meghallgatásodra a bíróság épületében kerül sor, ahova
természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is. A
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tárgyalásra hozd magaddal egy személyazonosításra alkalmas
iratodat, például személyi igazolványt, útlevelet, diákigazolványt. Az iskolából történő hiányzásodat a bíróság igazolja.
Tájékoztat a bíróság, hogy köteles vagy a perbeli jogaidat
jóhiszeműen gyakorolni, azaz a legjobb tudásod szerint kell
eljárnod a perben. Ellenkező esetben a bíró téged pénzbírság,
valamint az okozott költségek megfizetésére is kötelezhet.

Kk-23.

14. életévét betöltött kiskorú fél törvényes képviselőjének értesítése polgári ügyben
24. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

Kk-22.

14. életévét betöltött kiskorú fél személyes megjelenésre idézése polgári ügyben

TÁJÉKOZTATÁS A GYERMEK FÉL RÉSZÉRE

23. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy a bírósági eljárást, valamint az idézésben foglaltakat érthetőbben elmagyarázza
számodra.

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes
megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt
indított perében a bíróság értesíti, hogy
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára

A bíróság tájékoztat, mint kiskorú gyermeket, hogy a
bíróság előtt peres /nemperes eljárás indult, amelyben te
felperesként/alperesként, azaz félként szerepelsz.
A peres /nemperes eljárás tárgya: […..............................
........................................….......................…...................................
.......................................] (az eljáró bíró a gyermek életkorára
és érettségére figyelemmel ezen a helyen röviden
ismertetheti a per/nemperes eljárás/ tárgyát, jellegét.)

a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött
tárgyalásra a [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket személyes
megjelenési kötelezettséggel megidézte.

A bíróság tájékoztat arról, hogy az eljárás során
képviseletedet a törvényes képviselőd (szülő) látja el. A
bírósági tárgyaláson személyesen csak abban az esetben kell
megjelenned, ha a bíróság téged személyes megjelenési
kötelezettséggel megidéz.

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a
kiskorú gyermek tárgyaláson történő megjelenését segítse elő
(pl. figyelmeztetés, útba indítás, szükség esetén kísérés,
illetve útiköltség, utazás biztosítása).

Amennyiben az ügyben a törvényes képviselőd és közted
ellentét (érdekellentét) merülne fel, képviseletedet a
gyámhivatal által kirendelt eseti gyám, vagy a bíróság által
kirendelt ügygondnok (ügyvéd) látja el.

FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy
más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti
ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy
telefonon (telefonszám), faxon (fax szám) jelentse be a
bíróságnak.

Ha kirendelésre kerül akkor, itt meg kell adni az eseti
gyám, vagy az ügygondnok elérhetőségeit.

TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy
a kiskorú gyermek a személyazonosításra alkalmas iratát
(például személyi igazolvány, útlevél) a tárgyalásra köteles
magával hozni. A gyermek oktatási intézményből való
hiányzását a bíróság igazolja.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]

[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Tájékoztatás 7 éven felüli kiskorú fél részére polgári ügyben
25. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!

[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:

Kk-25.

TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan tanulmányozza át, a következőkben annak a magyarázatát olvashatja.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben az ott megjelölt helyen és időben, megfelelő öltözékben, és minden káros szer
befolyásától mentes állapotban eljárás alá vont személyként
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kell bíróság elé állnia. A tárgyaláson a feljelentés ismertetését
követően az abban megjelölt cselekménnyel kapcsolatos
bizonyítékok felsorakoztatása történik: az Ön kihallgatására,
a tanúk kihallgatására, szakértői vélemények és más okiratok
felolvasására kerül sor. Az Ön jogairól és kötelességeiről a
bíró (bírósági titkár) a tárgyaláson szóban nyújt felvilágosítást a kihallgatása elején. Ha valami nem érthető ezek közül,
a bírótól (bírósági titkártól) kérheti, hogy magyarázza el.
A tárgyaláson általában jelen lehetnek szülei is, akiket külön értesített a bíróság, de ha ők nem jelennek meg, ettől
függetlenül Ön kihallgatható.
Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud
elmenni a tárgyalásra, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax
útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az
idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Ha az idézésre igazolatlanul nem jelenik meg, elővezetése
is elrendelhető, amellyel a bíróság intézkedik, hogy a rendőrség – akár azon nyomban – állítsa Önt a bíróság elé. Ennek
a költségeit Önnek kell megfizetnie.
Az iskolai hiányzást a bíró (bírósági titkár) – kérésére –
igazolja.
Kk-25.

Tájékoztatás fiatalkorú eljárás alá vont személy
idézéséhez
26. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
TÁJÉKOZTATÁS KISKORÚ TANÚ RÉSZÉRE
Az idézést nagyon alaposan olvassa át, a következőkben
annak magyarázatát olvashatja.
A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kívánja meghallgatni
tanúként. Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a bírósági
tárgyaláson mi fog történni.
A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel
azzal kapcsolatban, amit látott vagy hallott, és ezekre kell
válaszolni. Kérdéseket tehet fel a bíró (bírósági titkár), illetve
az eljárás alá vont személy és az érdekében eljáró képviselő.
Ha valami nem érthető, vagy bármi kérdése van, ezt nyugodtan megkérdezheti a bírótól (bírósági titkártól). Fontos, hogy
az eljárás során minden kérdésre a legjobb tudása szerint az
igazat válaszolja, mert a valótlan állítás bűncselekmény,
ahogy az is, ha valamilyen lényeges információt elhallgat a
bíróság elől. Erre a bíró (bírósági titkár) a tárgyaláson külön
is fel fogja hívni a figyelmét.
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A meghallgatáson általában jelen lehetnek szülők is, akiket
az Ön meghallgatásáról értesítettünk, de ha ők nem jelennek
meg, ettől még Ön kihallgatható. Amennyiben nyilatkozat
megtétele érdekében valamelyik szülő jelenléte kötelező, a
bíróság neki külön idézést küld.
Fontos, hogy a tárgyaláson – amelynek helyszíne és időpontja az idézésben szerepel – pontosan és a megfelelő öltözékben jelenjen meg. Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, akkor ezt haladéktalanul
levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak,
vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a meghallgatást végző bíró (bírósági
titkár) igazolni fogja, az utazási költséget pedig megtéríti.
Kk-26.

Tájékoztatás kiskorú tanú idézéséhez szabálysértési
ügyben

HATÁROZATOK
274/2014. (VI. 27.) OBHE számú
határozat
„Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoport”
működéséről, a Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró
kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, 4. § (2)
bekezdés j) pontja, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről
szóló 5/2012. (VII. 18.) számú OBH elnöki ajánlás 2.3.
pontja alapján 2014. június ….... napján „Gyermekközpontú
Igazságszolgáltatás Munkacsoportot” hoztam létre a bírósági
eljárások során a kiskorúak, kiemelten a gyermekkorúak
érdekei érvényesülésének elősegítése céljából.
A Munkacsoport célja:
Az Országos Bírósági Hivatal Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás elnevezésű programjának egyik legfontosabb célkitűzése mind a polgári (elsősorban a családjogi), mind a büntető ügyek terén a gyermekek érdekeinek érvényesítése annak
érdekében, hogy akár tanúként, az ügyben érdekeltként, akár
terheltként vagy bűncselekmény sértettjeként vesznek részt az
eljárásban, az életkoruknak megfelelő bánásmódban részesüljenek, másrészt pedig a fentiek szerinti kiskorúakat érintő
ügyeket tárgyaló bírák folyamatos felkészítése az ezzel kapcsolatos speciális és komplex elvárásokra. A Munkacsoport a
program célkitűzéseinek megfelelő részletes koncepció kidolgozását és azok megvalósulását segíti elő.
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás elnevezésű program célkitűzéseire figyelemmel, a már eddig elért eredmények mellett a feladatok folytatásaként az Országos Bírósági
Hivatalban további olyan feladatok várnak megoldásra, amelyek szükségessé teszik a Munkacsoport munkájának továbbvitelét.
A Munkacsoport további feladatai:
(1) A
2012-2013.
évben
a

Gyermekközpontú
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Igazságszolgáltatás, fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásokkal kapcsolatban végzett országos felmérés
adatainak feldolgozása, kiértékelése.
(2) A kiskorúakat érintő, részvételükkel zajló ügyeket
tárgyaló bírák képzési rendjének kidolgozása, e körben
különös figyelmet fordítva a fiatalkorúak elleni
büntetőeljárásokban
eljáró
bírák
multidiszciplináris
képzésére, és a megelőző pártfogás jogintézményével
kapcsolatos változásokra. A fiatalkorúak ügyeit tárgyaló
büntetőbírák tekintetében továbbá olyan kötelező képzési
rendszer koncepciójának megalkotása, amelynek teljesítése
hosszabb távon feltételét képezheti kijelölésüknek.
(3) A kiskorúakat érintő ügyekben kiemelten jártas felső
bírósági bírák részvételével olyan bírói hálózat kialakítása,
amely alkalmas mind arra, hogy az Országos Bírósági
Hivatal feladataiban közreműködjön, mind arra, hogy az
illetékes bíróságokon a kisebb tapasztalatokkal rendelkező
bírákat mindenkor felmerülő kérdéseikben segítse.
(4) Együttműködés más jogi hivatásrendekkel, civil
szervezetekkel, más hatóságokkal, különös tekintettel a
továbbképzések körében kitűzött célokra.
(5) A családjogi és büntetőjogi joggyakorlat tapasztalataira
figyelemmel javaslattétel szabályzatok módosítására,
megalkotására, jogalkotás kezdeményezésére.
(6) Közreműködés az új Büntetőeljárásról szóló törvény
(Be.)
fiatalkorúakra
vonatkozó
OBH
álláspont
kidolgozásában, valamint az Igazságügyi Minisztérium
Kodifikációs Bizottságába delegált OBH taggal és az
Országos
Bírósági
Hivatal
Be.
Kodifikációs
Munkacsoportjával.
(7) A kiskorúakat érintő igazságszolgáltatással összefüggő
jelentősebb nemzetközi dokumentumok magyar nyelvű,
hivatalos fordításának kezdeményezése, és a bírák általi
hozzáférhetővé tétele, együttműködésben az Igazságügyi
Minisztérium és a Legfőbb Ügyészség képviselőivel.
(8) A kiskorúakkal kapcsolatos ügyekben eljáró bírák
tájékoztatása a Munkacsoport tevékenységéhez való
kapcsolódás lehetőségéről, az együttműködés kereteinek
kidolgozása.
(9) A nyilvánosság tájékoztatása a Munkacsoport általános
tevékenységéről és a sarkalatos feladatok eredményeiről.
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport
elnökeként dr. Vaskuti Andrást, a Kúria bíráját bíztam meg.
A Munkacsoport további tagjait a Bjt. 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint bíztam meg.
A feladat elvégzésének határidejét 2014. december 31.
napjában határozom 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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281/2014. (VII. 2.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék tartósan távollévő bírák
álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések iránti
kérelmének elbírálásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként 2015. április 30.
napjáig engedélyezem a Fővárosi Törvényszék részére – a
2013. évre vonatkozóan keretszámként megállapított –
17 bírói túlbetöltés felhasználását
- a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumában (1 fő),
- a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumában (1 fő),
- a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (10 fő),
- a Budai Központi Kerületi Bíróságon (1 fő),
- a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
(2 fő),
- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon (2 fő).
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
282/2014. (VII. 2.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszék tartósan távollévő bírák
álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések iránti
kérelmének elbírálásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként nem
engedélyezem a Veszprémi Törvényszék részére – a 2013.
évre vonatkozóan keretszámként megállapított – egy bírói
túlbetöltés felhasználását.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú
határozat
a bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szükséges bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámának a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján történő meghatározását megelőzően, a bíróságok 2014. július 1.
napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítom meg.
1. A Kúria engedélyezett
1.1. bírói létszáma (a bírósági vezetőkkel együtt): 92 fő,
1.2. bírósági titkári létszáma: 15 fő,
1.3. bírósági fogalmazói létszáma: 1 fő,
1.4. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 65 fő,
1.5. bírósági ügyintézői létszáma: 16 fő,
1.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 55 fő,
1.7. írnoki létszáma: 11 fő,
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1.8. fizikai dolgozói létszáma: 76 fő.
3. A törvényszékek engedélyezett létszáma
2. Az ítélőtáblák engedélyezett létszáma
2.1. A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
2.1.1. bírói létszáma (a bírósági vezetőkkel együtt): 80,
2.1.2. bírósági titkári létszáma: 23 fő,
2.1.3. bírósági fogalmazói létszáma: 0 fő,
2.1.4. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 27 fő,
2.1.5. bírósági ügyintézői létszáma: 21 fő,
2.1.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 30 fő,
2.1.7. írnoki létszáma: 0 fő,
2.1.8. fizikai dolgozói létszáma: 11 fő.
2.2. A Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
2.2.1. bírói létszáma (a bírósági vezetőkkel együtt): 24 fő,
2.2.2. bírósági titkári létszáma: 7 fő,
2.2.3. bírósági fogalmazói létszáma: 0 fő,
2.2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 14 fő,
2.2.5. bírósági ügyintézői létszáma: 7 fő,
2.2.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 9 fő,
2.2.7. írnoki létszáma: 0 fő,
2.2.8. fizikai dolgozói létszáma: 7 fő.
2.3. A Győri Ítélőtábla engedélyezett
2.3.1. bírói létszáma (a bírósági vezetőkkel együtt): 18 fő,
2.3.2. bírósági titkári létszáma: 4 fő,
2.3.3. bírósági fogalmazói létszáma: 0 fő,
2.3.4. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 5 fő,
2.3.5. bírósági ügyintézői létszáma: 5 fő,
2.3.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 14 fő,
2.3.7. írnoki létszáma: 1 fő,
2.3.8. fizikai dolgozói létszáma: 8 fő.
2.4. A Pécsi Ítélőtábla engedélyezett
2.4.1. bírói létszáma (a bírósági vezetőkkel együtt): 16 fő,
2.4.2. bírósági titkári létszáma: 3 fő,
2.4.3. bírósági fogalmazói létszáma: 0,
2.4.4. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 9 fő,
2.4.5. bírósági ügyintézői létszáma: 2 fő,
2.4.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 11 fő,
2.4.7. írnoki létszáma: 0 fő,
2.4.8. fizikai dolgozói létszáma: 7 fő.
2.5. A Szegedi Ítélőtábla engedélyezett
2.5.1. bírói létszáma (a bírósági vezetőkkel együtt): 21 fő,
2.5.2. bírósági titkári létszáma: 6 fő,
2.5.3. bírósági fogalmazói létszáma: 0 fő,
2.5.4. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 8 fő,
2.5.5. bírósági ügyintézői létszáma: 2 fő,
2.5.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 18 fő,
2.5.7. írnoki létszáma: 3 fő,
2.5.8. fizikai dolgozói létszáma: 6 fő.

3.1. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
3.1.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 309 fő,
3.1.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 402 fő,
3.1.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 60 fő,
3.1.4. bírósági titkári létszáma: 202 fő,
3.1.5. bírósági fogalmazói létszáma: 77 fő,
3.1.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 70 fő,
3.1.7. bírósági ügyintézői létszáma: 179 fő,
3.1.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 897 fő,
3.1.9. írnoki létszáma: 425 fő,
3.1.10. fizikai dolgozói létszáma: 218 fő.
3.2. A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
3.2.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 18 fő,
3.2.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 29 fő,
3.2.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 4 fő,
3.2.4. bírósági titkári létszáma: 11 fő,
3.2.5. bírósági fogalmazói létszáma: 10 fő,
3.2.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 10 fő,
3.2.7. bírósági ügyintézői létszáma: 8 fő,
3.2.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 94 fő,
3.2.9. írnoki létszáma: 3 fő,
3.2.10. fizikai dolgozói létszáma: 43 fő.
3.3. A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
3.3.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 91 fő,
3.3.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 153 fő,
3.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 19 fő,
3.3.4. bírósági titkári létszáma: 79 fő,
3.3.5. bírósági fogalmazói létszáma: 38 fő,
3.3.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 28 fő,
3.3.7. bírósági ügyintézői létszáma: 84 fő,
3.3.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 357 fő,
3.3.9. írnoki létszáma: 38 fő,
3.3.10. fizikai dolgozói létszáma: 69 fő.
3.4. A Debreceni Törvényszék engedélyezett
3.4.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 47 fő,
3.4.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 75 fő,
3.4.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 9 fő,
3.4.4. bírósági titkári létszáma: 36 fő,
3.4.5. bírósági fogalmazói létszáma: 17 fő,
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3.4.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 13 fő,
3.4.7. bírósági ügyintézői létszáma: 25 fő,
3.4.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 189 fő,
3.4.9. írnoki létszáma: 50 fő,
3.4.10. fizikai dolgozói létszáma: 49 fő.
3.5. Az Egri Törvényszék engedélyezett
3.5.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 25 fő,
3.5.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 41 fő,
3.5.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 5 fő,
3.5.4. bírósági titkári létszáma: 19 fő,
3.5.5. bírósági fogalmazói létszáma: 10 fő,
3.5.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma
(bírósági ügyintézők nélkül): 20 fő,
3.5.7. bírósági ügyintézői létszáma: 17 fő,
3.5.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 91 fő,
3.5.9. írnoki létszáma: 17 fő,
3.5.10. fizikai dolgozói létszáma: 38 fő.
3.6. A Győri Törvényszék engedélyezett
3.6.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 27 fő,
3.6.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 52 fő,
3.6.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 8 fő,
3.6.4. bírósági titkári létszáma: 26 fő,
3.6.5. bírósági fogalmazói létszáma: 19 fő,
3.6.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma
(bírósági ügyintézők nélkül): 16 fő,
3.6.7. bírósági ügyintézői létszáma: 21 fő,
3.6.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 118 fő,
3.6.9. írnoki létszáma: 31 fő,
3.6.10. fizikai dolgozói létszáma: 42 fő.
3.7. A Gyulai Törvényszék engedélyezett
3.7.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 25 fő,
3.7.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 51 fő,
3.7.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 5 fő,
3.7.4. bírósági titkári létszáma: 17 fő,
3.7.5. bírósági fogalmazói létszáma: 13 fő,
3.7.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 18 fő,
3.7.7. bírósági ügyintézői létszáma: 19 fő,
3.7.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 104 fő,
3.7.9. írnoki létszáma: 25 fő,
3.7.10. fizikai dolgozói létszáma: 51 fő.
3.8. A Kaposvári Törvényszék engedélyezett
3.8.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 27 fő,
3.8.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 50 fő,
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3.8.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 6 fő,
3.8.4. bírósági titkári létszáma: 23 fő,
3.8.5. bírósági fogalmazói létszáma: 10 fő,
3.8.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 9 fő,
3.8.7. bírósági ügyintézői létszáma: 31 fő,
3.8.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 79 fő,
3.8.9. írnoki létszáma: 61 fő,
3.8.10. fizikai dolgozói létszáma: 57 fő.
3.9. A Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
3.9.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 40 fő,
3.9.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 74 fő,
3.9.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 8 fő,
3.9.4. bírósági titkári létszáma: 36 fő,
3.9.5. bírósági fogalmazói létszáma: 16 fő,
3.9.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 15 fő,
3.9.7. bírósági ügyintézői létszáma: 24 fő,
3.9.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 177 fő,
3.9.9. írnoki létszáma: 56 fő,
3.9.10. fizikai dolgozói létszáma: 72 fő.
3.10. A Miskolci Törvényszék engedélyezett
3.10.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 44 fő,
3.10.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 118 fő,
3.10.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 13 fő,
3.10.4. bírósági titkári létszám: 44 fő,
3.10.5. bírósági fogalmazói létszáma: 27 fő,
3.10.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 19 fő,
3.10.7. bírósági ügyintézői létszáma: 34 fő,
3.10.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 212 fő,
3.10.9. írnoki létszáma: 114 fő,
3.10.10. fizikai dolgozói létszáma: 76 fő.
3.11. A Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
3.11.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 38 fő,
3.11.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 74 fő,
3.11.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 8 fő,
3.11.4. bírósági titkári létszám: 38 fő,
3.11.5. bírósági fogalmazói létszáma: 13 fő,
3.11.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 19 fő,
3.11.7. bírósági ügyintézői létszáma: 30 fő,
3.11.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 170 fő,
3.11.9. írnoki létszáma: 31 fő,
3.11.10. fizikai dolgozói létszáma: 46 fő.
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3.12. A Pécsi Törvényszék engedélyezett
3.12.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 33 fő,
3.12.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 50 fő,
3.12.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 8 fő,
3.12.4. bírósági titkári létszám: 32 fő,
3.12.5. bírósági fogalmazói létszáma: 13 fő,
3.12.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 18 fő,
3.12.7. bírósági ügyintézői létszáma: 26 fő,
3.12.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 82 fő,
3.12.9. írnoki létszáma: 79 fő,
3.12.10. fizikai dolgozói létszáma: 45 fő.
3.13. A Szegedi Törvényszék engedélyezett
3.13.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 38 fő,
3.13.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 59 fő,
3.13.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 8 fő,
3.13.4. bírósági titkári létszám: 32 fő,
3.13.5. bírósági fogalmazói létszáma: 6 fő,
3.13.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 4 fő,
3.13.7. bírósági ügyintézői létszáma: 25 fő,
3.13.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 188 fő,
3.13.9. írnoki létszáma: 39 fő,
3.13.10. fizikai dolgozói létszáma: 39 fő.
3.14. A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
3.14.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 25 fő,
3.14.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 51 fő,
3.14.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 7 fő,
3.14.4. bírósági titkári létszám: 23 fő,
3.14.5. bírósági fogalmazói létszáma: 17 fő,
3.14.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 15 fő,
3.14.7. bírósági ügyintézői létszáma: 18 fő,
3.14.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 104 fő,
3.14.9. írnoki létszáma: 38 fő,
3.14.10. fizikai dolgozói létszáma: 30 fő.
3.15. A Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
3.15.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 22 fő,
3.15.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 33 fő,
3.15.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 4 fő,
3.15.4. bírósági titkári létszám: 10 fő,
3.15.5. bírósági fogalmazói létszáma: 10 fő,
3.15.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 7 fő,
3.15.7. bírósági ügyintézői létszáma: 12 fő,
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3.15.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 94 fő,
3.15.9. írnoki létszáma: 12 fő,
3.15.10. fizikai dolgozói létszáma: 23 fő.
3.16. A Szolnoki Törvényszék engedélyezett
3.16.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 28 fő,
3.16.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 51 fő,
3.16.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 5 fő,
3.16.4. bírósági titkári létszám: 17 fő,
3.16.5. bírósági fogalmazói létszáma: 12 fő,
3.16.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 13 fő,
3.16.7. bírósági ügyintézői létszáma: 13 fő,
3.16.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 130 fő,
3.16.9. írnoki létszáma: 15 fő,
3.16.10. fizikai dolgozói létszáma: 39 fő.
3.17. A Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
3.17.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 20,
3.17.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 25,
3.17.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 3 fő,
3.17.4. bírósági titkári létszám: 14 fő,
3.17.5. bírósági fogalmazói létszáma: 8 fő,
3.17.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 9 fő,
3.17.7. bírósági ügyintézői létszáma: 10 fő,
3.17.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 66 fő,
3.17.9. írnoki létszáma: 30 fő,
3.17.10. fizikai dolgozói létszáma: 34 fő.
3.18. A Tatabányai Törvényszék engedélyezett
3.18.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 25 fő,
3.18.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 47 fő,
3.18.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 5 fő,
3.18.4. bírósági titkári létszám: 19 fő,
3.18.5. bírósági fogalmazói létszáma: 10 fő,
3.18.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 25 fő,
3.18.7. bírósági ügyintézői létszáma: 16 fő,
3.18.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 90 fő,
3.18.9. írnoki létszáma: 45 fő,
3.18.10. fizikai dolgozói létszáma: 12 fő.
3.19. A Veszprémi Törvényszék engedélyezett
3.19.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 30 fő,
3.19.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 44 fő,
3.19.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 5 fő,
3.19.4. bírósági titkári létszám: 23 fő,
3.19.5. bírósági fogalmazói létszáma: 9 fő,
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3.19.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 9 fő,
3.19.7. bírósági ügyintézői létszáma: 16 fő,
3.19.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 90 fő,
3.19.9. írnoki létszáma: 47 fő,
3.19.10. fizikai dolgozói létszáma: 44 fő.
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302/2014. (VII. 14.) OBHE számú
határozat
a "Bírósági Közvetítés Munkacsoport" működéséről és
a Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről
I.

3.20. A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
3.20.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 21 fő,
3.20.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 43 fő,
3.20.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 4 fő,
3.20.4. bírósági titkári létszám: 17 fő,
3.20.5. bírósági fogalmazói létszáma: 12 fő,
3.20.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma (bírósági
ügyintézők nélkül): 11 fő,
3.20.7. bírósági ügyintézői létszáma: 19 fő,
3.20.8. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 71 fő,
3.20.9. írnoki létszáma: 37 fő,
3.20.10. fizikai dolgozói létszáma: 28 fő
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
293/2014. (VII. 9.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszéken hat bírósági fogalmazói
álláshely hat bírósági titkári álláshellyé alakításáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Tatabányai
Törvényszéken 2014. július 15-ei hatállyal egy II/1. és öt
II/2. fizetési osztály/fokozatú bírósági fogalmazói álláshelyet egy I/4. kettő I/2. és három I/1. fizetési osztály/fokozatú bírósági titkári álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemmel 2014. július 15-ei hatálylyal a Tatabányai Törvényszéken engedélyezett bírósági fogalmazói álláshelyek száma 4-re csökken, az engedélyezett
bírósági titkári álláshelyek száma 25-re emelkedik.
3. A Tatabányai Törvényszéken három álláshely átalakításának fedezete a személyi juttatás tartós megtakarításából
biztosított, további három álláshely átalakításának fedezete
(havi bruttó 253. 660 Ft) 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 álláshely betöltésével
egyidejűleg.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos
Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, valamint
a 14. §-a, továbbá az 5/2012. (VII. 18.) OBH elnöki ajánlás
alapján – 2014. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31.
napjáig
terjedő
időre
–
„Bírósági
Közvetítés
Munkacsoportot” hoztam létre a bírósági közvetítés bírósági
szervezeten belüli megerősítése céljából. A Bjt. 29. § (2)
bekezdése
alapján
beszerzett
nyilatkozatok
figyelembevételével a Munkacsoport elnökének dr.
Turcsánné dr. Molnár Katalin székesfehérvári járásbírósági
bírót bíztam meg.
II.
A munkacsoport feladata: a bírósági közvetítés
megerősítése a bírósági rendszeren belül és a bíróság
szervezeti működési rendszerébe integrálása feltételeinek
kidolgozása, a bírósági közvetítés népszerűsítése és minél
szélesebb körben való megismertetése.
Szakmai feladatok:
- koordinátorok, közvetítők, mentorok feladatainak és
tevékenységi körének kidolgozása, a hatáskörük és
illetékességük megállapítása;
- a bírósági közvetítéssel kapcsolatban az eddigi jogi
szabályozás áttekintése, jogszabály-alkotási vagy módosítási
javaslatok előkészítése (pl. bíróvizsgálat, etikai kódex,
lajstrom fejlesztése, bírói és titkári egyéni teljesítménymérés,
a bírósági közvetítők képzésének és továbbképzésének
szabályozása, panaszok kivizsgálásának szabályozása,
szükséges szabályzatok megalkotására javaslat, a bíró mint
közvetítő, kedvezmények rendszerének kidolgozása,
közvetítésre kötelezés kiterjeszthetősége);
- részvétel
a
kapcsolódó
jogszabálytervezetek
véleményezésében;
- bírósági közvetítői képzési tervjavaslat összeállítása;
- közreműködés a képzésekben, oktatásban;
- állásfoglalás, véleménynyilvánítás a gyakorlatban
felmerült kérdésekben;
- jó gyakorlatok, adatok gyűjtése és kutatások,
hatásvizsgálatok koordinálása;
- a bíróságok közvetítéssel kapcsolatos webtartalmának és
nyomtatványainak monitorozása.
Szervezési feladatok:
- a bírósági közvetítés hálózata kiépítésének segítése;
- tárgyi eszközök pályázati feltételeinek, rendszerének
kidolgozása;
- ügyfélút leírása és ábrázolása;
- a bírósági közvetítéssel kapcsolatos statisztikai
adatgyűjtés tartalmának összeállítása, egyéni teljesítmény
mérésének kidolgozása;
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- pályázati lehetőségek figyelése, pályázati koncepció
kidolgozása, felmerülő kérdésekben javaslatok kérése;
- a közvetítői eljárás folyamat-modelljének elkészítése;
- helyszíni látogatások (konzultációk részvétel kollégiumi
üléseken stb.);
- társhatóságokkal,
civil
szervezetekkel,
oktatási
intézményekkel kapcsolatfelvétel a célok elérése érdekében.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
329/2014. (VIII.06.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszéken három bírósági
fogalmazói álláshely három bírósági titkári álláshellyé
alakításáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Budapest
Környéki Törvényszéken 2014. augusztus 1-jei hatállyal
- három II/4. fizetési osztály/fokozatú bírósági fogalmazói
álláshelyet három I/4. fizetési osztály/fokozatú bírósági
titkári álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemmel 2014. augusztus 1-jei hatállyal módosítom a bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII.2.) OBHE számú határozatom 3.3.4. és
3.3.5. pontjait:
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
3.3.4. bírósági titkári létszáma: 82 fő,
3.3.5. bírósági fogalmazói létszáma: 35 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
337/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról
A Fővárosi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium, 250. számú) álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet
2015. február 15. napjáig elhalasztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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338/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bírói álláshely megszüntetéséről
és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján a Fővárosi Törvényszék egy törvényszéki bírói álláshelyét (749. számú) 2014. szeptember 1-jei hatállyal megszüntetem.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.2.) OBHE
számú határozat 3.1.1. pontját:
A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
3.1.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel együtt): 308 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
339/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítom a bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII.2.) OBHE számú határozat 3.19.1. és 3.19.2.
pontját:
A Veszprémi Törvényszék engedélyezett
3.19.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 29 fő,
3.19.2 járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt) : 45 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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341/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítom a bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII.2.) OBHE számú határozat 3.12.1. és 3.12.2.
pontját:
A Pécsi Törvényszék engedélyezett
3.12.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 32 fő,
3.12.2 járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt) : 51 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
343/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítom a bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII.2.) OBHE számú határozat 3.16.1. és 3.16.2.
pontját:
A Szolnoki Törvényszék engedélyezett
3.16.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 27 fő,
3.16.2 járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt) : 52 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
345/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
szóló döntés elhalasztásáról
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (vagyonjogi ügyeket tárgyaló P. III.
Csoport, 422. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat
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kiírásáról szóló döntésemet 2015. február 15. napjáig elhalasztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
349/2014. (VIII.15.) OBHE számú határozat
bírói álláshely rendszeresítéséről
és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján a Székesfehérvári Törvényszéken 2014. augusztus
15-ei hatállyal egy járásbírósági bírói álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. augusztus
15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.2.) OBHE
számú határozat 3.14.2. pontját:
A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
3.14.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel együtt): 52 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
350/2014. (VIII.15.) OBHE számú határozat
bírói álláshely megszüntetéséről
és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján a Tatabányai Törvényszék egy járásbírósági bírói
álláshelyét (72. számú) 2014. augusztus 15-ei hatállyal megszüntetem.
2. A 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. augusztus
15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.2.) OBHE
számú határozat 3.18.2. pontját:
A Tatabányai Törvényszék engedélyezett
3.18.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel együtt): 46 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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368/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról
A Fővárosi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium, 231. számú) álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet
2015. február 15. napjáig elhalasztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
378/2014. (VIII. 19.) OBHE számú
határozat
bírói álláshely megszüntetéséről
és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján a Zalaegerszegi Törvényszék egy törvényszéki bírói
álláshelyét (16. számú) 2014. szeptember 1-jei hatállyal megszüntetem.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.2.) OBHE
számú határozat 3.20.1. pontját:
A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
3.20.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 20 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
379/2014. (VIII.19.) OBHE számú
határozat
bírói álláshely rendszeresítéséről
és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt jogköröm
alapján a Budapest Környéki Törvényszéken 2014. szep-

2014/7-8. SZÁM
tember 1-jei hatállyal egy törvényszéki bírói álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.2.) OBHE
számú határozat 3.3.1. pontját:
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
3.3.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel együtt): 92 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
33/2014. (III. 11.) OBT
határozat
augusztus 20-a államalapító Szent István ünnepe
alkalmából kitüntetés adományozásáról
Az Országos Bírói Tanács augusztus 20-a államalapító
Szent István ünnepe alkalmából a
Magyar Érdemrend
Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. dr. Demeter Ferencnét, a Kúria nyugalmazott tanácselnökét, kúriai tanácsost,
2. dr. Sopovné dr. Bachmann Katalint, a Tatabányai Törvényszék nyugalmazott tanácselnökét, bírósági tanácsost,
3. dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olgát, az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának főosztályvezetőjét, címzetes táblabírót,
Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. Táborosi Pétert, a Szegedi Ítélőtábla tisztviselőjét,
2. dr. Garami Emilt, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott
tanácselnökét, címzetes táblabírót, megyei bírósági főtanácsost,
3. D. dr. Négyesy Lászlónét, a Kecskeméti Törvényszék
nyugalmazott elnökhelyettesét,
Magyar Érdemkereszt (ezüst fokozat) kitüntetésre
1. Schneiderné dr. Makk Juditot, a Székesfehérvári Törvényszék nyugalmazott csoportvezető bíráját,
Magyar Érdemkereszt (bronz fokozat) kitüntetésre
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2. Szilágyi Imréné tisztviselőt, a Gyulai Járásbíróság nyugalmazott irodavezetőjét előterjeszti.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
34/ 2014. (III. 11.) OBT
határozat
a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak Juhász
Andor-díj adományozásáról és a 2014. évi
címadományozásról
Az Országos Bírói Tanács
Juhász Andor-díj arany fokozatát
1. dr. Tallián Blanka, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsos,
2. dr. Fekete Bálint, a Pécsi Ítélőtábla nyugalmazott elnökhelyettese,
3. dr. Hunyadi-Buzás Ágnes, az Egri Törvényszék elnöke,
címzetes táblabíró,
ezüst fokozatát
1. dr. Benkő Csilla, a Kúria nyugalmazott bírája,
2. Alexy Józsefné, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselője, elnöki irodavezetője,
3. Lokodyné dr. Csordás Margit, a Debreceni Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
4. dr. Vajda Zsuzsanna, a Marcali Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró,
5. dr. Illés Mária, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnöke,
6. dr. Sándorné dr. Nagy Erika, a Szolnoki Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
7. dr. Lukácsi Mária Magdolna, a Tatabányai Törvényszék
tanácselnöke,
8. dr. Mészáros Mária, a Veszprémi Törvényszék tanácselnöke,
9. dr. Csillám Katalin, a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese,
10. dr. Kalina József, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke,
bronz fokozatát
1. Taranyi Péterné tisztviselő, a Kúria irodavezetője,
2. Baloghné Fodor Éva, a Kúria nyugalmazott tisztviselője,
3. Szebelédi Katinka tisztviselő, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági ügyintéző,
4. Détári Istvánné, a Debreceni Ítélőtábla tisztviselője,
5. Halasi Lajos, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
6. Laskovics Ferencné, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
7. Barlainé Géressy Éva, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselője,
8. Szeley Sándorné tisztviselő, az Egri Törvényszék irodavezetője,
9. Oros Szilvia, a Gyulai Törvényszék tisztviselője,
10. Pfliegler Imre tisztviselő, a Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatala csoportvezetője,
11. Vargáné Tálas Aranka tisztviselő, a Miskolci Törvényszék irodavezetője,
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12. Májer Éva tisztviselő, a Nyíregyházi Törvényszék elnöki irodavezető-helyettese, csoportvezető,
13. Spiegel Valéria tisztviselő, Siklósi Járásbíróság elnöki
irodavezetője,
14. Huszárné Varga Katalin, az Országos Bírósági Hivatal
Elnöki Kabinet tisztviselője,
15. Homokiné Barna Beáta, az Országos Bírósági Hivatal
Gazdálkodási Főosztály tisztviselője
adományozza.
Az Országos Bírói Tanács Ante Zeljko, a Horvát Köztársaság bírája részére „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro
Iustitia Hungarorum” plakettet adományoz.
Az Országos Bírói Tanács 2014. július 15-ei hatállyal
1. Kizmanné dr. Oszkó Marianne-nak, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének
címzetes kúriai bírói címet,
1. dr. Rupa Melindának, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökének,
2. dr. Kovalcsik Éva Katalinnak, a Szegedi Törvényszék
tanácselnökének
címzetes táblabírói címet,
Fővárosi Törvényszék területén
1. dr. Gyuris Judit Éva a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bírája,
2. Sárrétiné dr. Szilágyi Mónika a Budai Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető bírája,
3. dr. Horacsek Kinga a XX, XXI és XXIII. Kerületi Bíróság bírája,
Balassagyarmati Törvényszék területén
Fülöpné dr. Kollár Ilona a Salgótarjáni Járásbíróság bírája,
Budapest Környéki Törvényszék területén
1. dr. Liziczay Sándor a Budaörsi Járásbíróság elnöke,
2. dr. Gesztesi Kinga a Ceglédi Járásbíróság elnöke,
Egri Törvényszék területén
dr. Paulik Andrea az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája,
Gyulai Törvényszék területén
1. Sebőkné dr. Barna Andrea a Békéscsabai Járásbíróság
bírája,
2. dr. Tömőné dr. Liszkai Judit a Békéscsabai Járásbíróság
bírája,
Kaposvári Törvényszék területén
dr. Krebsz Gyöngyi a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája,
Miskolci Törvényszék területén
1. dr. Bialkó Marianna a Kazincbarcikai Járásbíróság bírája,
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2. dr. Kriston Róbert a Miskolci Járásbíróság elnökhelyettese,
Szegedi Törvényszék területén
Bíróné dr. Farkas Enikő a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírája,
Székesfehérvári Törvényszék területén
dr. Kollár Zoltán a Székesfehérvári Járásbíróság bírája
címzetes törvényszéki bíró címet,
Kúria területén
Ferenczi Tamás tisztviselő, a Kúria Költségvetési és Ellátási Főosztály főosztályvezetője,
Győri Ítélőtábla területén
Hamplné dr. Kormány Katalin, a Győri Ítélőtábla titkára,
Pécsi Ítélőtábla területén
Décsei Attiláné tisztviselő, a Pécsi Ítélőtábla irodavezetője,
Fővárosi Törvényszék területén
Szabóné Bognár Klára tisztviselő, a Fővárosi Törvényszék
osztályvezetője,
dr. Eséné Csepregi Bernadett bírósági ügyintéző, Pesti
Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője,
Feketéné Gosztonyi Rózsa tisztviselő, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatal igazgató-helyettese,
Gyulai Törvényszék területén
Németi Róbertné tisztviselő, a Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatala főosztályvezetője,
Iszályné Ordasi Ilona tisztviselő, a Gyulai Törvényszék bírósági ügyintézője,
Szegedi Törvényszék területén
Szántó Mária tisztviselő, a Szegedi Törvényszék Gazdasági
Hivatala főosztályvezetője
igazságügyi alkalmazottnak főtanácsos címet,
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Hugyeczné Rakita Tünde, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
Balassagyarmati Törvényszék területén
Őzéné Erdélyi Irén tisztviselő, a Balassagyarmati Törvényszék elnöki irodavezetője,
Budapest Környéki Törvényszék területén
Sárhegyi Andrásné tisztviselő, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kezelőiroda vezetője,
Nagy Sándorné, a Ráckevei Járásbíróság írnoka,
Debreceni Törvényszék területén
Nagy László tisztviselő, a Debreceni Törvényszék csoportvezetője,
Buda Sándor Péterné tisztviselő, a Debreceni Járásbíróság
elnöki irodavezetője,
Győri Törvényszék területén
Mészárosné Visi Katalin, a Soproni Járásbíróság tisztviselője,
Tótáné Vígh Andrea, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság
tisztviselője,
Tóth Ernőné, a Győri Járásbíróság írnoka,
Gyulai Törvényszék területén
Szatmáriné Molcsán Edit, a Gyulai Törvényszék tisztviselője,
Nyíregyházi Törvényszék területén
Galiné Szabó Ilona tisztviselő, a Nyíregyházi Törvényszék
irodavezetője,
Pécsi Törvényszék
Vastinek Julianna tisztviselő, a Szigetvári Járásbíróság elnöki irodavezetője,
Szombathelyi Törvényszék területén
Nagy Miklósné, a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
tisztviselője

Kúria területén
Nacsa Lajosné, a Kúria tisztviselője,
Debreceni Ítélőtábla területén
Dávid Lajosné tisztviselő, a Debreceni Ítélőtábla irodavezetője,
Fővárosi Törvényszék területén
Gyoroki Lászlóné, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság tisztviselője,
Leleszné Horváth Hermina, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság tisztviselője,
Pátkainé Pleszkó Krisztina, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselője,
Bartha Tiborné, a Pesti Központi Kerületi Bíróság irodavezető írnoka,
Kozelszkyné Bot Zsuzsanna, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság írnoka,
dr. Barócsiné Pászti Nóra, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
Ordasi Barbara, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,

igazságügyi alkalmazottnak tanácsos címet
adományoz.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
35/2014. (III. 11.) OBT
határozat
a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2014. évi
adományozásáról
Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért Oklevélben elismerését fejezi ki
dr. Patassyné dr. Dualszky Katalin, a Kúria bírája 45 éves,
Benkő Ferenc Rudolfné dr., a Fővárosi Törvényszék bírája
45 éves,
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dr. Pongrácz Eszter Anna, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke 45 éves,
dr. Szabó Zoltán, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke 45
éves,
Tóth Károlyné, a Nyírbátori Járásbíróság elnöki irodavezetője 50 éves,
Gálos Dezsőné, a Szombathelyi Törvényszék Gazdasági
Hivatala tisztviselője 45 éves,
Fardáné dr. Keil Zsuzsanna, a Tatabányai Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró 45 éves,
dr. Szilágyi Andrásné, a Veszprémi Törvényszék irodavezetője 45 éves
bírósági szolgálata alkalmából.
Trappné dr. Kiszely Rita s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
85/2014. (VI. 2.) OBT
határozat
a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak
Juhász Andor-díj adományozásáról és a 2014. évi
címadományozásról szóló 34/2014. (III. 11.) OBT
határozat módosításáról
Az Országos Bírói Tanács a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak Juhász Andor-díj adományozásáról és a 2014.
évi címadományozásról szóló 34/2014. (III. 11.) OBT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Az Országos Bírói Tanács 2014. július 15-ei hatállyal
tanácsosi címet
adományoz
a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Barócsiné Pászti Nórának, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselőjének,
Bartha Tibornénak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság irodavezető írnokának,
Hugyeczné Rakita Tündének, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselőjének,
Kozelszkyné Bot Zsuzsannának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság írnokának,
Leleszné Horváth Herminának, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság tisztviselőjének,
Ordasi Barbarának, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének,
Pátkainé Pleszkó Krisztinának, a Budai Központi Kerületi
Bíróság tisztviselőjének,
Szilágyi Évának, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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86/2014. (VII. 15.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Kócsó Sándor Zsolt
kecskeméti járásbírósági bírót a munkavégzési kötelezettség
alól nem mentesíti.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
87/2014. (VII. 15.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Dr. Tóthné dr. Bicskei Beatrix
budaörsi járásbírósági bírót, címzetes törvényszéki bírót
– felmentésére tekintettel, kérelmére – 2014. november 1.
napjától mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

88/2014. (VII. 15.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Németh Csaba Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnökévé történő ismételt kinevezéséhez nem járul hozzá.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
89/2014. (VII. 15.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2014.OBT.V.C.1. szám alatt
benyújtott vagyonellenőrzési eljárás lefolytatására dr. Bicskei
Ferencet jelöli ki.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
90/2014. (VII. 22.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének 2013. évi beszámolójában foglaltakat elfogadja.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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91/2014. (VII. 22.) OBT határozat

97/2014. (VII. 22.) OBT határozat

Az Országos Bírói Tanács az Európai Jogi Szaktanácsadói
Hálózat felállításáról, működéséről és terveiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Az Országos Bírói Tanács a gondnokoltak és az előzetes
jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló
OBH tájékoztatást tudomásul veszi.

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

92/2014. (VII. 22.) OBT határozat

98/2014. (VII. 22.) OBT határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Somogyi Gábor fővárosi törvényszéki tanácselnöknek a Kúriára történő áthelyezésével
egyetért.

Az Országos Bírói Tanács a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló
szabályzatról szóló OBH tájékoztatást tudomásul veszi.

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

93/2014. (VII. 22.) OBT határozat
99/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi, hogy a Kúria
elnöke nem kívánja betölteni az OBT soros elnökhelyettesi
és elnöki pozícióját.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
94/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács elrendeli a soronkívüliséget a
Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos
egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-ában meghatározott peres eljárásokban a felfüggesztést illetően.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
95/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzat módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
96/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról szóló OBH tájékoztatást tudomásul veszi.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács a Szolgálati Bíróságok ügyrendjét
úgy hagyja jóvá, hogy abban a 10. § (3a) bekezdése nem
szerepelhet és 2014. november 30-ig ügyrendjüket egészítsék
ki a sajtóval történő kapcsolattartás és a tájékoztatás rendjéről.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
100/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács az Etikai Kódex elfogadásával
kapcsolatban a következő ütemtervet fogadja el:
• Az elkészült Etikai Kódex szövegtervezete ismételten
kiküldésre kerül valamennyi bíró részére 2014. július 25ig.
• A tervezetre az észrevételeket az anonimitás érdekében
a törvényszékek, ítélőtáblák elnöki irodája által rendszeresített gyűjtődobozba lehet megtenni 2014. szeptember
10-ig.
• A beérkezett észrevételeket a szervezeti egységek az
OBT Iroda részére küldjék meg.
• Rendszerezése és összegzése 2014. szeptember 25-ig az
EKKT részéről történik meg, majd azt az OBT részére
beterjeszti.
• Az Etikai Kódex elfogadására rendkívüli ülés keretében
kerül sor 2014. november 30-ig.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
101/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Varga Eszter fővárosi közigazgatási és munkaügyi bírósági titkár bírói kinevezésével és
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a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
beosztásával egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
102/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács a Szombathelyi Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
103/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Gunyecz Zoltán Nyíregyházi
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé történő kinevezésével egyetért.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
104/2014. (VII. 22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács az Igazságszolgáltatási Tanácsok
Európai Hálózatának „A közös sztenderdek megállapítása
V.” elnevezésű munkacsoportjába dr. Fazekas Sándor OBT
tagot, az „Igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének
és elszámoltathatóságának értékelése az uniós igazságügyi
eredménytábla adataira is figyelemmel” elnevezésű munkacsoportjába dr. Simon Levente és dr. Tománé dr. Szabó Rita
OBT tagot delegálja képviselőként.
dr. Móroczné dr. Simon Angéla s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Bokros-Hóbor Tímeát, a Tatabányai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Gottlieb Lászlót, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Halász Krisztiánt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Snellenperger Judit Ildikót, az Egri Járásbíróság bíráját,
dr. Szabó Kornélia Rékát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
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dr. Tuzáné dr. Papp Szilviát, a Miskolci Járásbíróság bíráját
2014. július 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Darvasi Szilviát, a Szigetvári Járásbíróság bíráját,
dr. Kormos Jánost, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját,
dr. Molnár Sándort,
dr. Palotás Gergely Pétert,
dr. Papp Tibort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráit,
dr. Pusztai-Sznyida Barbarát, a Gyulai Törvényszék bíráját
2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Kiss Annamáriát, a Balassagyarmati Törvényszék bírósági titkárát 2014. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá,
Ságiné dr. Márkus Anettet, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Varró Juditot, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
a 2014. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő
időtartamra ismételten bíróvá,
dr. Boda Zoltán Krisztiánt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát
dr. Czompoly Tamást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Guba Veronika Ritát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Karádi Teodóra Elidát, a Budaörsi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigittát, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kovács Enikő Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Ződi Zitát, a Szegedi Ítélőtábla bírósági titkárát a 2014.
augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kusztos Anettet, a Ráckevei Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Pásztor Csabát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
Szegváriné dr. Barócsi Esztert, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Varga-Szombath Anitát, a Kecskeméti Törvényszék bírósági titkárát a 2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus
31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Varga Vivien Éda, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bírája bírói kinevezését a 2014. augusztus 1. napjától 2017.
július 31. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbította
dr. Ábry Balázst, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
– a bírói eskü letételének elmulasztására tekintettel – 2014.
augusztus 1. napjával,
dr. Kocsó Sándor Zsoltot, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját
2014. augusztus 23. napjával,
dr. Kolozsvári Andreát, a Miskolci Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót és
dr. Németi Sándort, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját
2014. augusztus 31. napjával,
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dr. Szegő Mariannt, a Budaörsi Járásbíróság bíráját 2014.
október 31. napjával – lemondásukra tekintettel –,
dr. Ölvedi Gyöngyit, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2014. november 30. napjával,
dr. Wlassits Gábort, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót 2014. december 26. napjával,
dr. Kele Katalint, a Karcagi Járásbíróság bíráját, címzetes
törvényszéki bírót,
dr. Tóthné dr. Bicskei Beatrixot, a Budaörsi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót és
dr. Virágné dr. Hajduk Etelkát, a Békéscsabai Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2014. december 30. napjával,
Radácsiné dr. Karsai Zsuzsanna Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2015. január 16. napjával,
dr. Pásztói Katalint, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét
2015. január 31 napjával valamint
dr. Motika Annamáriát, a Szegedi Törvényszék bíráját 2015.
február 10. napjával – nyugállományba helyezés iránti kérelmükre tekintettel – bírói tisztségükből
f e l m e n t e t t e.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍM ADOMÁNYOZÁS
275/2014. (VI. 30.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2014. június hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Fővárosi Törvényszéken
Siposné dr. Takács Ágnes bírónak,
a Gyulai Törvényszéken
Ménesiné dr. Szűcs Erika Mária csoportvezetőnek 2014.
június 1. napjától címzetes táblabíró címet,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Fekecs Beátának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetőjének,
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Sándorné dr. Annus Zsuzsannának, a Gyulai
Járásbíróság bírájának,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Enyedi István Gyulának, a Nyíregyházi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírájának 2014. június 1. napjától,
a Szolnoki Törvényszék Illetékességi területén
Tóthné dr. Drenkó Szilviának, a Szolnoki Járásbíróság
bírájának 2014. június 15. napjától címzetes törvényszéki
bíró címet adományozok.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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303/2014. (VII. 14.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján 2014. július hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Gyulai Törvényszéken
dr. Gergely István Pál cégbírósági bírónak,
a Szombathelyi Törvényszéken
dr. Varsányi Gábor bírónak 2014. július 1. napjától címzetes táblabíró címet,
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Gémes Andrea Zsuzsannának, a Kecskeméti
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának 2014. július 1.
napjától,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Hajduné dr. Pető Andreának, a Nyírbátori Járásbíróság
bírájának 2014. július 19. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
267/2014. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Rózsáné
dr. Markó Zsuzsannát 2014. július 1. napjától 2020. január 9.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
268/2014. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Hajdúné
dr. Iszály Annát 2014. július 1. napjától 2020. június 30.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Gyulai Törvényszék
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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271/2014. (VI. 27.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

295/2014. (VII. 9.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Szolnoki
Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny
2014/2. számában kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2014/2. szám, 16.
pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2014. szeptember 1. napjától dr. Kozma
Gábort a Nagykátai Járásbíróságról a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
278/2014. (VII. 1.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Orbán Ferencet, a Tatabányai Járásbíróság bíráját a
Tatabányai Törvényszék elnökének indítványára – a Tatai
Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a
Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2014. július 1. napjától a
Tatai Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
285/2014. (VII. 4.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálásáról és
bíró áthelyezéséről
A Monori Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny 2014/4. szám, 8. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
Hargitainé dr. Iharos Ágnest a Ceglédi Járásbíróságról a
Monori Járásbíróságra bírói munkakörbe 2014. augusztus
15. napjától áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
286/2014. (VII. 7.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Zalaegerszegi
Törvényszék elnöki állására a Bírósági Közlöny 2014/2.
számában a 11. pontban kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
296/2014. (VII. 10.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Varga
Roland Istvánt a 2014. július 15. napjától 2020. július 14.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szombathelyi
Törvényszék elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
308/2014. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állására a Bírósági
Közlöny 2014/4. számában a 3. pontban kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
309/2014. (VII. 18.) OBHE számú
határozat
bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról és bíró
áthelyezéséről
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási ügyszakos bírói állásra (Bírósági Közlöny
2014/2. szám, 19. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva a
Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gyekiczky Tamást a Pesti
Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra 2014. augusztus 1. napjától bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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310/2014. (VII. 18.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Törvényszéken (Gazdasági Kollégium) egy gazdasági ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2014/3. számában a 3. pontban kiírt pályázatot – pályázó
hiányában – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
335/2014. (VIII. 14.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
a Szombathelyi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2014/3. számában az 6.
pontban kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom a
bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján, mert a
pályázat elbírálása során az elbírálási folyamatban résztvevők
eljárási szabálysértést követtek el.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
353/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
pályázat elbírálása a Szegedi Törvényszéken meghirdetett bírói álláshelyről
A Szegedi Törvényszéken egy büntető ügyszakos bírói álláshelyre (Bírósági Közlöny 2014/5. szám, 4. pont) benyújtott
pályázatokat elbírálva 2014. szeptember 15. napjától dr. Kiss
Dánielt a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre
törvényszéki bírói beosztásba áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
354/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
pályázat elbírálása a Fővárosi Ítélőtáblán meghirdetett
bírói álláshelyről
A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumában egy polgári
ügyszakos bírói álláshelyre (Bírósági Közlöny 2014/4. szám,
4. pont) benyújtott pályázatokat elbírálva 2014. október 1.
napjától Véghné dr. Szabó Zsuzsannát a Budapest Környéki
Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára ítélőtáblai bírói beosztásba áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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377/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozat
a Veszprémi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi
CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a
Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2014/2. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
KIJELÖLÉSEK
279/2014. (VII. 1.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Sebestyén Katalint a
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bíráját
2014. július 10. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

280/2014. (VII. 1.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák és
bírósági titkárok kijelöléséről
Dr. Knapik Zoltánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját, dr. Andrássy Mónika Máriát és dr. Garbóczi Zsuzsannát, a
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráit,továbbá
dr. Dósa Kinga Évát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát 2014. július 10. napjától, dr. Juhász
Zoltánt, a Mátészalkai Járásbíróság bíráját, dr. Pusztai Ágnest,
a Veszprémi Járásbíróság bíráját, valamint dr. Kovács-Puskás
Évát, a Veszprémi Járásbíróság bírósági titkárát 2014. szeptember 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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297/2014. (VII. 11.) OBHE számú
határozat
a bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és
bírósági titkárok kijelöléséről
Dr. Kővári István Albertet, a Kazincbarcikai Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót, dr. Theiszné dr. Varró
Adriennt, a Kazincbarcikai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szabó Bernadettet és dr. Várady Lillát, az Ózdi Járásbíróság bírósági titkárait, valamit dr. Kazsimérszki Líviát,a
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bírósági titkárát, továbbá
dr. Bródiné dr. Pördi Ágnest, a Szegedi Törvényszék bírósági titkárát és dr. Molnár Mária Juliannát, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát 2014. szeptember 1. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
KIRENDELÉSEK

2014/7-8. SZÁM
tember 1. napjától 2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
298/2014. (VII. 11.) OBHE számú
határozat
bírónak a Székesfehérvári Járásbíróságra történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h), valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Pankasz Anita siófoki járásbírósági bírót – eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett – a 2014. szeptember 1. napjától 2015. február 28.
napjáig terjedő időtartamra, a Székesfehérvári Járásbíróságra
kirendelem.

276/2014. (VI. 30.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről

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 –
- dr. Tóth Szabolcs hb. őrnagyot, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezető bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett, a 2014. július 1. napjától
2014. július 31. napjáig,
- dr. Kiss Károly hb. alezredest, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett, a 2014. július 8. napjától 2014. július 31.
napjáig, valamint
- dr. Szabó Éva hb. alezredest, a Fővárosi Törvényszék
bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett, a 2014. július 8. napjától 2014. július 31.
napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.

299/2014. (VII. 11.) OBHE számú
határozat
bírónak a Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendeléséről

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
288/2014. (VII. 7.) OBHE számú
határozat
ítélőtáblai tanácselnök Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h) pontja, valamint a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Kovács Máriát,
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesét a Fővárosi
Ítélőtáblára tanácselnöki munkakörbe való beosztásával
egyidejűleg – hozzájárulásával, eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a 2014. szep-

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 CLII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával
– dr. Bicskei Ildikó kecskeméti törvényszéki bírót
– eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – a 2014. szeptember 1. napjától 2015.
február 28. napjáig terjedő időtartamra, a Budapest
Környéki Törvényszékre kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
307/2014. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Kúriára történő kirendeléséről, valamint egy
bíró ismételt 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. Benedek Éva Katalint, a Keszthelyi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
- dr. Bérces Nórát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
- Kövesné dr. Kósa Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
- dr. Somody Nóra Évát, a Budaörsi Járásbíróság bíráját,
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- dr. Tóth Gabriella Mariannát, a Szegedi Törvényszék
bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül, továbbá
- dr. Bagjos Csabát a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
- dr. Minya Krisztiánt, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját,
- dr. Ócsai Beatrixet, a Kecskeméti Törvényszék
csoportvezető bíráját,
- dr. Romwalter Pétert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
- dr. Sándorné dr. Nagy Erikát, a Szolnoki Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót,
- dr. Szabó Csillát, a Fővárosi Törvényszék bíráját eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett, valamint – ismételten –
- dr. Csorba Annát, a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, a 2014.
szeptember 1. napjától 2014. november 30. napjáig terjedő
időtartamra a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
326/2014. (VIII.04.) OBHE számú határozat
bíráknak a Kúriára 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. Kocsis Ottíliát,
dr. Veszprémy Zoltánt és
dr. Pribula Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla bíráit,
dr. Zámbó Tamást, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetőjét,
címzetes kúria bírót,
dr. Lezsák Józsefet, a Győri ítélőtábla tanácselnökét,
dr. Bajnok István Sándort,
dr. Maurer Ádámot,
dr. Sarmon Hedvig Zsuzsannát és
dr. Szalay Róbertet a Győri Ítélőtábla bíráit,
dr. Döme Attilát, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökét,
Gáspárné dr. Baranyabán Juditot és
dr. Vogyicska Petrát, a Pécsi Ítélőtábla bíráit,
dr. Szeghő Katalint, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét,
Zanóczné dr. Ocskó Erzsébetet és
Bereczkyné dr. Lengyel Nórát, a Szegedi Ítélőtábla bíráit
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása mellett, - a 2014. október 1. napjától 2015.
április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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327/2014. (VIII.04.) OBHE számú határozat
bíráknak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
Kunné dr. Sándor Krisztinát, a Balassagyarmati Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
dr. Tatár-Kis Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék tanácselnökét,
dr. Kovács Évát, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját,
dr. Pintér Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetőjét,
dr. Horváth Zsolt Istvánt, a Budapest Környéki Törvényszék csoportvezetőjét,
dr. Demény Attila Zsoltot és
dr. Szigeti Krisztina Mónikát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráit,
dr. Tóth Endre Tamást, a Debreceni Törvényszék tanácselnökét,
dr. Sarkadi Anikót, a Debreceni Törvényszék bíráját,
dr. Tőzsér Lajost, az Egri Törvényszék kollégiumvezetőjét,
dr. Németh Teréziát, az Egri Törvényszék tanácselnökét,
dr. Hunyadi-Buzás Ágnest,az Egri Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
dr. Illésné dr. László Juditot,
dr. Ráczné dr. Gidó Emőkét és
dr. Oltai-Kovács Krisztinát, az Egri Törvényszék bíráit,
dr. Hajnal Beatrixet, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét,
dr. Pusztai-Sznyida Barbarát, a Gyulai Törvényszék bíráját,
dr. Király Kornéliát, a Kaposvári Törvényszék csoportvezető bíráját,
dr. Horváth M. Csabát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét,
dr. Böröcz Ibolyát,
dr. Péntek Zsoltot,
dr. Leidecker Andreát és
dr. Korvicska Attilát, a Kaposvári Törvényszék bíráit,
dr. Kiss Istvánt és
dr. Pecsenye Csabát, a Miskolci Törvényszék kollégiumvezetőit,
dr. Török Máriát, a Miskolci Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót,
dr. Molnár Tibornét,
dr. Molnár Tibor Tamást és
dr. Tóth Imrét, a Miskolci Törvényszék bíráit,
dr. Dancs Andreát és
dr. Petrov Ágnest, a Nyíregyházi Törvényszék bíráit,
dr. Gelencsér Zoltánt, a Pécsi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét,
dr. Tolnai Ildikót, a Pécsi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
dr. Velényiné dr. Köcse Juditot, a Pécsi Törvényszék bíráját,
dr. Krastenics Ildikót, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
dr. Krajkó Zsuzsannát, a Szegedi Törvényszék kollégiumvezetőjét, címzetes táblabírót,
dr. Cseh Attilát, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét,
dr. Varga Annamáriát és
dr. Vágó Máriát, a Szegedi Törvényszék bíráit,
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dr. Füssy Bélát, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját,
dr. Sasvári Pétert, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját,
dr. Csullag Józsefnét, a Szekszárdi Törvényszék elnökét,
dr. Mándi Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét, címzetes táblabírót,
dr. Nagy Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót,
dr. Baksáné dr. Pál Ildikót és
dr. Imre Zitát, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökeit,
dr. Csábráki Hajnalkát,
dr. Ács Zoltánt,
Lukácsiné dr. Dudás Máriát és
Hegedüsné dr. Uhrin Andreát, a Szekszárdi Törvényszék
bíráit,
dr. Szöllősi Gáborné dr. Lencsés Máriát, a Szekszárdi Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót,
dr. Rakonczai Ilonát, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót,
Hidvéginé dr. Adorján Líviát, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót és
dr. Karácson Évát, a Szolnoki Törvényszék bíráját
dr. Szabó Pétert, a Szombathelyi Törvényszék bíráját,
dr. Kiss Csabát, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
dr. Kovács Zsoltot, a Veszprémi Törvényszék bíráját,
dr. Klein Zsuzsannát, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökét,
dr. Zumbók Pétert, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját,
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása mellett, - a 2014. szeptember 1. napjától
2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra, a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

EGYÉB HATÁROZATOK
247/2014. (VI. 12.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese
vezetői megbízatása és az Országos Bírósági Hivatalba
történő beosztása megszűnésének megállapításáról
1.

2.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 81. §-a (1) bekezdésének
a) pontja és (2) bekezdése alapján megállapítom,
hogy dr. Kovács Máriának, az Országos Bírósági
Hivatal elnökhelyettesének a megbízatása – lemondására tekintettel – 2014. augusztus 31. napjával megszűnik.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Kovács Mária, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére
– 2014. augusztus 31. napjával megszüntetem és
2014. szeptember 1. napjától a Fővárosi Ítélőtáblá-
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ra határozatlan időtartamra ítélőtáblai tanácselnökként beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
270/2014. (VI. 27.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Lukács Ivett,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. július 15. napjától 2015. január 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
284/2014. (VII. 3.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Nagy Anita, az Országos Bírósági Hivatalba – a 96/2014. (II. 26.) OBHE
számú határozattal – beosztott bíró 2014. március 1. napjától
2014. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamú beosztásának lejártára tekintettel, hivatali beosztását 2014. július 31.
napjával megszüntetem, és 2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra, a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati
helyére, közigazgatási és munkaügyi bíróként a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
287/2014. (VII. 7.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Járásbíróság bírájának, a Zalaegerszegi
Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával való
megbízásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésében írt jogkörömnél
fogva, a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Sorok Norbertet, a
Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját megbízom a 2014. július
15. napjától 2015. július 14. napjáig terjedő időtartamra a
Zalaegerszegi Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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292/2014. (VII. 9.) 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. Fülöp Natasa Katalint, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát 2014. július 22. napjától határozatlan időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
305/2014. (VII. 14.) 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. Horváth
Péter Tamást, a Debreceni Járásbíróság bíráját 2014. szeptember 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
311/2014. (VII. 22.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Ocskó
Eszter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. augusztus 1. napjától 2015. január 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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314/2014. (VII. 24.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről és a Budai Központi Kerületi
Bíróságra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján
dr. Szappanos Réka, az Országos Bírósági Hivatalba – a
42/2014. (I. 28.) OBHE számú határozattal – beosztott bíró
2014. március 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő
határozott időtartalmú beosztásának lejártára tekintettel,
hivatali beosztását 2014. augusztus 31. napjával megszüntetem, és 2014. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére a Budai
Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
dr. Vizler Edinát, a Balassagyarmati Járásbíróság elnökhelyettesét a 2014. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig
terjedő időtartamra a Balassagyarmati Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. Hajdu Koppányt, a Budakörnyéki Járásbíróság tisztviselőjét, felsőfokú bírósági ügyintézőt 2014. július 1. napjától
határozatlan időtartamra a Budakörnyéki Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Karádi Teodóra Elidát, a Budaörsi Járásbíróság bírósági
titkárát 2014. július 21. napjától a Fővárosi Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

312/2014. (VII. 23.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Székesfehérvári
Járásbíróságra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Abért
János, az Országos Bírósági Hivatalba – a 49/2013. (II. 13.)
OBHE számú határozattal – beosztott bíró hivatali beosztását, kérelmére 2014. augusztus 4. napjával megszüntetem és
2014. augusztus 5. napjától határozatlan időtartamra járásbírósági bíróként a Székesfehérvári Járásbíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Egri Törvényszék elnöke
dr. Kóródi Krisztinát, a Füzesabonyi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2014. július 15. napjától a Füzesabonyi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
Borzáné dr. Okos Erikát, a 2014. július 7. napjától 2015. január 6. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Kollégiumába,
dr. Nagy Katalint, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2014. július 7. napjától határozatlan időtartamra a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
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dr. Kárpáti-Somogyi Laurát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
fogalmazóját 2014. július 14. napjától a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumába bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Kovács Enikő Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát 2014. július 8. napjától a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e,
dr. Hornyák Szabolcs Jánost, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2014. július 14. napjától,
dr. Krekó Zsófiát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát 2014. július 21. napjától,
dr. Halász Beátát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát 2014. szeptember 15. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Gyulai Törvényszék elnöke
Bartosné dr. Tihanyi Krisztinát, az Orosházi Járásbíróság bíráját a 2014. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő
időtartamra az Orosházi Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e.
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dr. Lehoczky Zoltánt, a Kecskemét Törvényszék bíráját
2014. július 1. napjától a Kecskeméti Törvényszék Büntető
Kollégiumába tanácselnökké,
dr. Kovács Biankát, a Kiskunhalasi Járásbíróság bírósági ügyintézőjét a 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Hegedűs Róbertet, a Kiskőrösi Járásbíróság elnökét – elnöki kinevezésének lejártára tekintettel – 2014. június 15.
napjától a Kiskőrösi Járásbíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

A Miskolci Törvényszék elnöke
Nahóczki Péter Béláné dr.-t, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót a 2014. július 1. napjától
2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Mezőkövesdi
Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
dr. Seres Líviát, a Nyírbátori Járásbíróság bíráját a 2014. július
1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
Nyírbátori Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
dr. Bejczi Arnoldot, a Fonyódi Járásbíróság bíráját a 2014. július 1 napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
Fonyódi Járásbíróság elnökévé,
dr. Paál Ritát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját a 2014. július
1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettesévé
k i n e v e z t e,
dr. Susoczki Ágnest, a Fonyódi Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót – elnöki kinevezésének lejártára tekintettel – 2014. július 1. napjától a Fonyódi Járásbíróságra,
dr. Kovacsics Istvánt, a Siófoki Járásbíróság elnökét, címzetes
törvényszéki bírót – elnöki kinevezésének lejártára tekintettel – 2014. július 1. napjától a Siófoki Járásbíróságra,
dr. Völgyiné dr. Radnai Editet, a Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettesét, címzetes törvényszéki bírót – elnökhelyettesi
kinevezésének lejártára tekintettel – 2014. július 1. napjától a
Kaposvári Járásbíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

A Pécsi Törvényszék megbízott elnöke
dr. Dobra Sándort, a Pécsi Járásbíróság bíráját a 2014. július
1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
Komlói Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e,
dr. Varga Andreát, a Pécsi Járásbíróság bíráját 2014. szeptember 1. napjától nyomozási bírónak
k i j e l ö l t e.

A Szegedi Törvényszék elnöke
dr. Győrfi Emesét, a Szegedi Járásbíróság bírósági ügyintézőjét,
Kerekné dr. Jákó Nóra Ágnest, a Szegedi Törvényszék bírósági ügyintézőjét a 2014. július 1. napjától 2014. december 31.
napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Járásbíróságra bírósági
fogalmazói munkakörbe,
dr. Mészáros Áront, a Szegedi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2014. július 1. napjától határozatlan időtartamra a Szegedi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
Nagyné dr. Tajti Ilona Katalint, a Kiskunhalasi Járásbíróság
elnökét a 2014. június 15. napjától 2020. június 14. napjáig
terjedő időtartamra a Kiskunhalasi Járásbíróság elnökévé,
dr. Pirisi Leventét, a Kalocsai Járásbíróság bíráját a 2014. június 25. napjától 2020. június 24. napjáig terjedő időtartamra
a Kiskőrösi Járásbíróság elnökévé,

k i n e v e z t e,
dr. Mészáros Áront egyidejűleg a büntető, polgári (gazdasági)
és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.
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A Szolnoki Törvényszék elnöke
dr. Szabó Alexandrát 2014. július 1. napjától határozatlan
időtartamra a Tiszafüredi Járásbíróságra bírósági fogalmazói
munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
dr. Varga Zoltánt, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági titkárát 2014. június 1. napjától a Szombathelyi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
dr. Orbán Ferencet, a Tatabányai Járásbíróság bíráját a 2014.
július 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra
a Tatai Járásbíróság elnökévé,
Gurdonné dr. Bauer Margitot, a Tatabányai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját a 2014. július 1. napjától 2020.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé
k i n e v e z t e,
dr. Band Ferencet, a Tatai Járásbíróság elnökét 2014. július 1.
napjától – elnöki kinevezésének lejártára tekintettel – a Tatabányai Törvényszékre,
dr. Bükkösi Klárát, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét – elnöki kinevezésének lejártára tekintettel – 2014. július 1. napjától a Tatabányai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese
dr. Szabó Adriennt, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2014. július 1. napjától határozatlan időtartamra a
Zalaegerszegi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
dr. Wayda Gertrúdot, a 2014. szeptember 1. napjától 2015.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Nagykanizsai
Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Kámán Évát, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét 2014. június 15. napjától – elnöki kinevezésének lejártára tekintettel – a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek bírósági vezetői
álláspályázat kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
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128. § (2) bekezdésén, valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke
és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre
legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az
elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az
Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető
ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell
- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az alábbi érintett bíróságra vonatkozó dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- szervezeti és működési szabályzat,
- éves munkaterve és annak melléklete,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámok,
- a bíróságra vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi
és statisztikai adatok,
- a bírósági és az országos engedélyezett, tényleges bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámadatok,
- az elnök összbírói értekezletre készített tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az adott
bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell.
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati
tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói álláspályázatok kiírására vonatkozó jogköre, a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének a) pontján, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.
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
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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 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.
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII törvény
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(a továbbiakban Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében pályázat útján kell betölteni.
Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok
pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával
rendelkeznek,
és
hatósági
erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4)
és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük
szemben nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként az Országos Bírósági Hivatalt kell
megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az
adatok kezelésére.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a
bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló,
többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a www.birosag.hu weboldalon, a Pályázatok
címsorra kattintva megtalálható – a bírósági fogalmazók
felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló, módosított 2007. évi 5. számú OIT szabályzatból tájékozódhatnak.
A jelentkezők a pályázathoz csatolják:
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- kitöltött jelentkezési lapot (a nyomtatvány a Kúrián, az
ítélőtáblákon, a törvényszékeken beszerezhető, valamint a
www.birosag.hu honlapról letölthető).
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában
nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
356/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának
kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke
általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Törvényszéki
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
- a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága, (az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon
belüli arányának csökkentése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási
Főosztály Bírósági Osztálya (1055 Budapest, Szalay u. 16. I.
em. 97.).
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
357/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
a Szekszárdi Törvényszéken a Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szekszárdi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

2014/7-8. SZÁM
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke
általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szekszárdi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Szekszárdi Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő
feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(polgári és gazdasági ügyszakban a járásbíróságokon, valamint gazdasági ügyszakban a
törvényszék első fokán az éven túli perek
számának és ügyhátralékon belüli arányának
csökkentése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék elnöke (7100 Szekszárd, Dózsa
György u. 2.)
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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358/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Törvényszék
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
- foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő
feladat és felelősségi köröknek:
- az informatikai terület szakmai irányítása és ellenőrzése,
- a dolgozók jóléti és szociális helyzetének kezelése,
- az épületek és a dolgozók fizikai biztonságáról
való gondoskodás,
- a tárgyi eszközökkel való ellátottság, a megfelelő tárgyi környezet biztosítása,
- az igazságügyi alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlás, munkaszervezés,
- ülnökök működésének igazgatási felügyelete,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek, célkitűzéseknek (a belső
humán erőforrások racionalizálása, átlátható, stabil,
kiszámítható létszámgazdálkodás, munkateher arányosság biztosítása, a bírák adminisztratív terhének
csökkentése, ügyforgalmi eredmények, a pénzügyi
gazdálkodás megújítása, új ingatlangazdálkodási
koncepció, EU-s pályázatok, informatikai fejlesztések, új kommunikációs stratégia),

2014/7-8. SZÁM
-

a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (büntető ügyszakban a törvényszék első- és másodfokán, civilisztikai ügyszakban a járásbíróságokon a polgári, közigazgatási és munkaügyi bíróságon a
munkaügyi, valamint a törvényszék
első- és másodfokán folyamatban maradt
perek egy bíróra/tanácsra jutó számának mérséklése; büntető ügyszakban a járásbíróságokon, valamint a törvényszék
első fokán, civilisztikai ügyszakban a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási
és munkaügyi bíróságon és a törvényszék
első- és másodfokán folyamatban maradt
egy éven túli perek számának és ügyhátralékon belüli arányának mérséklése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék elnöke (1055 Budapest, Markó u. 27.)
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
359/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesi állás pályázati
kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Törvényszék
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- az általános elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek:
- a bírák értékelésének irányítása és szervezése,
- országos programok koordinálása a törvényszéken (bírósági közvetítés, gyermekbarát
igazságszolgáltatás, nyitott bíróság, tanúgondozás),
- a bírósági kommunikáció szervezése,
- a bíróság által, illetve a bíróság ellen
indított peres eljárások szakmai felügyelete,
- beszerzési és közbeszerzési eljárások szakmai
felügyelete,
- a bírósági ügyfélkapcsolatok szakmai felügyelete,
- a bírósági könyvtári rendszer szakmai felügyelete,
- az irattározás szakmai felügyelete,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek, célkitűzéseknek (a belső
humán erőforrások racionalizálása, átlátható, stabil,
kiszámítható létszámgazdálkodás, munkateher
arányosság biztosítása, a bírák adminisztratív
terhének csökkentése, ügyforgalmi eredmények, a
pénzügyi
gazdálkodás
megújítása,
új
ingatlangazdálkodási koncepció, EU-s pályázatok,
informatikai fejlesztések, új kommunikációs
stratégia),
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(büntető ügyszakban a törvényszék első- és
másodfokán, civilisztikai ügyszakban a járásbíróságokon a polgári, közigazgatási és
munkaügyi bíróságon a munkaügyi, valamint a törvényszék első- és másodfokán folyamatban maradt perek egy bíróra/tanácsra
jutó számának mérséklése; büntető ügyszakban a járásbíróságokon, valamint a tör- vényszék első fokán, civilisztikai ügyszakban
a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási
és munkaügyi bíróságon és a törvényszék
első- és másodfokán folyamatban maradt egy

2014/7-8. SZÁM
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éven túli perek számának és ügyhátralékon belüli arányának mérséklése),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék elnöke (1055 Budapest, Markó u. 27.)
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
360/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
az Nyíregyházi Törvényszéken a PolgáriKözigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Nyíregyházi Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Nyíregyházi Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Nyíregyházi Törvényszék
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Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő
feladat és felelősségi köröknek,
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (járásbíróságokon a polgári, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a közigazgatási
perek, valamint a törvényszék másodfokán
folyamatban maradt perek egy
bíróra
/tanácsra jutó számának
mérséklése, a
közigazgatási és munkaügyi bíróságon folyamatban maradt (közigazgatási) egy éven
túli perek számának és ügyhátralékon belüli
arányának mérséklése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék elnöke (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.)
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
361/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról

2014/7-8. SZÁM
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége
és megalapozottsága,
(büntető ügyszakban másodfokon,civilisztikai ügyszakban a járásbíróságokon, a közigazgatási és
munkaügyi bíróságon, valamint a törvényszék másodfokán folyamatban maradt perek egy bíróra/tanácsra jutó számának mérséklése; büntető
ügyszakban a járásbíróságokon, valamint a törvényszék másodfokán civilisztikai ügyszakban a járásbíróságokon, a közigazgatási
és munkaügyi
bíróságon, valamint a törvényszék első és másodfokán folyamatban maradt egy éven túli perek
számának és ügyhátralékon belüli arányának mérséklése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest Környéki
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék elnöke (1146 Budapest,
Thököly út 97-101.)

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.

A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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362/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszék elnöki állásának pályázati
kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kecskeméti Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kecskeméti Törvényszék
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Kecskeméti Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő
feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
(civilisztikai ügyszakban a közigaz- gatási és munkaügyi bíróságon a folyamatban
maradt közigazgatási perek egy bíróra jutó
számának mérséklése, büntető ügyszakban a
törvényszék első fokán, civilisztikai ügyszakban a törvényszék első fokán folyamatban
maradt egy éven túli gazdasági perek számának és ügyhátralékon belüli arányának mérséklése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.

2014/7-8. SZÁM
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási
Főosztály Bírósági Osztálya (1055 Budapest, Szalay u. 16.).
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
363./2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszéken a Büntető Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri Törvényszék
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell az Egri Törvényszék Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
- a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint az Egri Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő
feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (a
törvényszék másodfokán folyamatban maradt
perek egy tanácsra jutó számának mérséklése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
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- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék elnöke (3300 Eger, Barkóczy u. 1.)
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
289/2014. (VIII. 7.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Paksi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Paksi Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (53. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatokat a Paksi Járásbíróság elnökéhez (7030 Paks,
Deák Ferenc u. 10.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
336/2014. (VIII. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Szombathelyi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
(33. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez
tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell
vállalnia.

2014/7-8. SZÁM
A pályázatot a Szombathelyi Járásbíróság elnökéhez (9701
Szombathely, Pf. 16.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
340/2014. (VIII. 15.)OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pápai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pápai Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági
bírói (28. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázónak 3 évig a Veszprémi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő
kirendelést kell vállalnia.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Pápai Járásbíróság elnökéhez (8501 Pápa, Pf.
58.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
342/2014. (VIII. 15.)OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Mohácsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Mohácsi Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos
járásbírósági bírói (35. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázónak 3 évig a Pécsi Törvényszék illetékességi
területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Mohácsi Járásbíróság elnökéhez (7701 Mohács, Pf.:62.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezési határideje:
2014. október 30. napja
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344/2014. (VIII. 15.)OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kunszentmártoni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Kunszentmártoni Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (20. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázónak 3 évig a Szolnoki Törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő
kirendelést kell vállalnia.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Kunszentmártoni Járásbíróság elnökéhez
(5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 18.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
351/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Karcagi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (58. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez
tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell
vállalnia.

2014/7-8. SZÁM
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez
tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell
vállalnia.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Tiszafüredi Járásbíróság elnökéhez (5350
Tiszafüred, Béke tér 4.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
364/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírói
álláshelyre
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási ügyszakos közigazgatási és munkaügyi bírói (722.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak
van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnökéhez (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) kell benyújtani
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Karcagi Járásbíróság elnökéhez (5300 Karcag,
Kossuth tér 5.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
352/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tiszafüredi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Tiszafüredi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (61. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

365/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon a 281/2014. (VII. 2.)
OBHE számú határozatban foglaltakra figyelemmel egy
civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (P. III. Csoport, XI.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a vagyonjogi jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak
van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
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A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
366/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
négy törvényszéki bírói álláshelyre
A Fővárosi Törvényszéken négy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium, 113., 727., 767., 768.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázatok elbírálásánál a polgári ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlatnak van jelentősége.

2014/7-8. SZÁM
A Dunakeszi Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos bírói
(166. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatokat a Dunakeszi Járásbíróság elnökéhez (2121
Dunakeszi, Pf. 53.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.

A pályázatokat a Fővárosi Törvényszék elnökéhez (1055
Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.

370/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Dunakeszi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói
(140. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
367/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
két törvényszéki bírói álláshelyre
A Fővárosi Törvényszéken két civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium, 126., 152. számú) álláshelyek betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakban eltöltött bírói
gyakorlatnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatokat a Fővárosi Törvényszék elnökéhez (1055
Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
369/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatokat a Dunakeszi Járásbíróság elnökéhez (2121
Dunakeszi, Pf. 53.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal

elnöke
371/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Ceglédi Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos bírói
(126. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatokat a Ceglédi Járásbíróság elnökéhez (2701 Cegléd, Pf. 52.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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372/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

2014/7-8. SZÁM
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budaörsi Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos bírói
(239. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.

375/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatokat a Budaörsi Járásbíróság elnökéhez (2040
Budaörs, Pf. 10.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

373/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre
A Szegedi Ítélőtáblán egy civilisztikai ügyszakos ítélőtáblai
bírói (11. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a felszámolási ügyszakban, gazdasági
perek intézésében szerzett törvényszéki bírói gyakorlatnak
és jogi tudásnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Szegedi Ítélőtábla elnökéhez (6721 Szeged,
Sóhordó u. 5.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
374/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (P. IV. Csoport, 483. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a családjogi jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak
van jelentősége.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
.
A pályázat elbírálásánál a tulajdon és/vagy kötelmi ügyek
elbírálásában szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez
(1146. Budapest, Thököly út 97-101.) kell benyújtani
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
376/2014. (VIII. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (Gazdasági Csoport, 514. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a gazdasági jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak
van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
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BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Székesfehérvári Törvényszéken 1 bírósági titkári állás betöltésére.
Az álláshelyre azok pályázhatnak, akik már kinevezett bírósági titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak kinevezést, akik az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban:
Iasz.) 11. § (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. § (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket. (A már kinevezett titkárok esetében nincs
szükség hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzésére.)
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Székesfehérvári Törvényszéket kell
megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdése
alapján jogosult az adatok kezelésére.
A titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben
szabályozott vizsgálatnak aláveti magát és annak költségét
megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Székesfehérvári Törvényszék megtéríti.
A pályázónak a pályázatához – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelni kell:
- önéletrajzot,
- közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,
- közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány
másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényességi pályaalkalmassági összefoglaló véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdés szerint),
- nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az
1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági
vizsgálathoz való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3)
bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Székesfehérvári Törvényszék elnökéhez
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György u. 1.) kell benyújtani.
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BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 1,

a Budapest Környéki Törvényszék elnöke
a Budapest Környéki Törvényszéken 1,

az Egri Törvényszék elnöke
az Egri Törvényszéken 2,

a Fővárosi Törvényszék elnöke
a Fővárosi Törvényszéken 10,

a Győri Törvényszék elnöke
a Győri Járásbíróságon 2,

a Gyulai Törvényszék elnöke
a Gyulai Járásbíróságon 1,

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Fonyódi Járásbíróságon 1,
a Nagyatádi Járásbíróságon 1,

a Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Bajai Járásbíróságon 1,
a Kecskeméti Törvényszéken 1,
a Kiskunhalasi Járásbíróságon 1,
a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon 1,

a Szegedi Törvényszék elnöke
a Szegedi Járásbíróságon 1,

a Szekszárdi Törvényszék elnöke
a Szekszárdi Járásbíróságon 2,

a Szolnoki Törvényszék elnöke
a Szolnoki Járásbíróságon 2,

a Szombathelyi Törvényszék elnöke
a Szombathelyi Törvényszéken 4,

a Veszprémi Törvényszék elnöke
a Veszprémi Törvényszéken 1,
a Veszprémi Járásbíróságon 2,
az Ajkai Járásbíróságon 1,
a Pápai Járásbíróságon 1,

77

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese
a Lenti Járásbíróságon 1
A pályázatok (és a pályázat részeként a hatósági erkölcsi bizonyítvány) beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. december 31. napja.
Az állások betöltésének időpontja:
2015. január 1. napja.
A pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Bírósági Osztályához (1055
Budapest, Szalay u. 16.) kell személyesen vagy postai úton 1
példányban benyújtani.

EGYÉB PÁLYÁZATOK
Európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére kiírt
pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének az Európai jogi
szaktanácsadói tisztség betöltésére vonatkozó pályázat kiírási
joga az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 4. § (1) bekezdésén alapul.
1. a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén (Debreceni Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Nyíregyházi Törvényszék, Egri Törvényszék) 1 polgárigazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
2. a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területén (Budapest Környéki Törvényszék, Székesfehérvári Törvényszék, Balassagyarmati Törvényszék) 3 büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
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ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
3. a Győri Ítélőtábla illetékességi területén (Győri
Törvényszék, Tatabányai Törvényszék, Szombathelyi
Törvényszék, Veszprémi Törvényszék) 3 polgárigazdasági ügyszakos és 3 büntető ügyszakos európai
jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
4. a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén (Pécsi
Törvényszék, Kaposvári Törvényszék, Szekszárdi Törvényszék, Zalaegerszegi Törvényszék) 1 polgárigazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
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5. a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén (Szegedi
Törvényszék, Gyulai Törvényszék, Kecskeméti Törvényszék, Szolnoki Törvényszék) 2 polgári-gazdasági
ügyszakos és 1 büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
6. a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
2 büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
Az 1-6. szám alatti pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez
benyújtani. A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke, az adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít arról, hogy pályázatot támogatja-e.
7. az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területén (Debreceni Törvényszék, Gyulai Törvényszék, Szegedi Törvényszék, Szolnoki Törvényszék) 1 munkaügyi ügyszakos európai
jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább kö-
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zépfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
8. a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területén (Kaposvári
Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szekszárdi Törvényszék, Székesfehérvári Törvényszék) 1 munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
A 7-8. szám alatti pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez
benyújtani. A pályázat továbbítását megelőzően a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy pályázatot támogatja-e.
9. a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területén 4
munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadói
tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
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A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és a regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy pályázatot támogatja-e.
10. az Országos Bírósági Hivatal, elsődlegesen a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 1 büntető
ügyszakos és 1 polgári-gazdasági ügyszakos európai
jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az az OBH-ba beosztott bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai
Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar
nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2014. szeptember 30. napja 16 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2014. november 15. napja.
A pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez
(1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell benyújtani.
Végrehajtói állásra kiírt pályázat

A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszéken 1 törvényszéki végrehajtói
állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 256. §
(2) bekezdése folytán alkalmazott 233. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint
vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott
körülmény nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a
Szolnoki Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz.
37/B. § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
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A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát, a
bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.)
IM rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- csatolni kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kinevezése esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény
1. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a saját és a
vele egy háztartásban lévő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről vagyonnyilatkozatot tesz.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat beérkezési határideje:
2014. szeptember 25. napja.
A pályázatot a Szolnoki Törvényszék elnökéhez (5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) kell 3 példányban benyújtani.
Végrehajtási ügyintézői állásra kiírt pályázat

A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszék területén (Tiszafüredi Járásbíróság) 1 végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 263. § (2)
bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdésének 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 munkáltató a végrehajtási ügyintézői szakvizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben az
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 13. § (6)
bekezdése értelmében – legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.
A pályázónak – az 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, fényképes önéletrajzot,
- a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató szerint elkészített
pályamunkát, és
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
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Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezési határideje:
2014. szeptember 25. napja.
Az állással kapcsolatban bővebb információ a Tiszafüredi
Járásbíróság elnöki irodavezetőjétől, Szabó Lászlónétól a
+36
59
352 241
telefonszámon
vagy
a
birosag@tfured.birosag.hu e-mail címen.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Tiszafüredi Járásbíróság elnökéhez címezve
postai úton (5350 Tiszafüred, Béke tér 4.) vagy az Elnöki
Irodában személyesen kell benyújtani.

SZEMÉLYI HÍREK
Szolgálati viszony megszűnés
Szolgálati viszonya megszűnt lemondására tekintettel
Tihanyiné dr. Mercz Zsuzsanna Ágnesnek a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírósági titkárának 2014. augusztus 17.
napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Vizin Anitának, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírájának az AA 106409 számú bírói
igazolványa,
Mező Krisztinának, az Országos Bírósági Hivatal Magyar
Igazságügyi Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
tisztviselőjének a BA 167803 számú,
Szívós Károlynénak, a Székesfehérvári Törvényszék
tisztviselőjének a BA 170761 számú,
dr. Mohos Katalinnak, a Pécsi Járásbíróság bírósági fogalmazójának a BA 178607 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

SZAKIRODALMI ÚJDONSÁGOK
Az on-line szakirodalmi ajánló elérhetősége:
http://mia.birosag.hu/tdo/szakirodalmi-ajanlo

ÚJ JOGSZABÁLYOK,
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
2014. évi XXX. törvény
Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

PROGRAMOK
2014. szeptember 1-2.
Workshop büntető ügyszakos bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 3-5.
Európai szaktanácsadók tanácskozása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 4-5.
A szakértői bizonyítás és az időszerűség a polgári
eljárásban (Kétszer 1 napos)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 8-12.
Határozott időre kinevezett, civilisztikai ügyszakos bírák
képzése
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 9.
Az Országos Bírói Tanács ülése
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal
2014. szeptember 10.
Szervezett bűnözés konferencia (kiemelt ügyeket tárgyaló
büntető bíráknak)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 11.
Nyomozási bírák képzése
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 15-16.
Workshop járásbíróságok elnökei részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 22-26.
Határozott időre kinevezett, büntető ügyszakos bírák
képzése (II. modul)
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 24-25.
Személyi állapotpereket tárgyaló és családjogi bírák
konzultációja a Ptk. hatálybalépése utáni változásokról
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 24-25.
Szerzői jog és jogsértések a XXI. században, információs
társadalom,
informatikai
és
jogi
kihívások
az
igazságszolgáltatásban
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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2014. szeptember 26.
Lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés az új Btk.-ban
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 29-30.
Közigazgatási ügyeket tárgyaló bírák konzultációja
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. szeptember 30. - október 1.
Belső ellenőrök tanácskozása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
1054 Budapest, Szalay u. 16.
telefon… 06-1-312-3083

OBH

A Bírósági Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével 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
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