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2014/10. SZÁM
HELYESBÍTÉS

Tisztelt Olvasó/Pályázó!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2014/10. számának 22. oldalán a Szegedi
Ítélőtábla egy ítélőtáblai bírói állásának betöltésére kiírt pályázat szövege elírásra került
(A pályázat beérkezésének határideje: 2014. január 5. napja.).
A pályázat beérkezésének határideje helyesen:
„2015. január 5. napja.”
A Közlöny további tartalma változatlan.

Budapest, 2014. november 24.

dr. Vajas Sándor
felelős szerkesztő
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TARTALOM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4

SZEMÉLYI RÉSZ/7

HATÁROZATOK/4

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI/7

441/2014. (X. 14.) OBHE számú határozat munkacsoportok működésének meghosszabbításáról
442/2014. (X. 14.) OBHE számú határozat munkacsoport
elnevezésének módosításáról
444/2014. (X. 16.) OBHE számú határozat a Miskolci
Törvényszéken három bírósági fogalmazói álláshely három
bírósági titkári álláshellyé alakításáról és a bíróságok 2014.
július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE számú
határozat módosításáról
445/2014. (X. 18.) OBHE számú határozat az Intézmény
Irányítási Rendszer Munkacsoport megszüntetéséről
446/2014. (X. 18.) OBHE számú határozat a Bűnjelkezelési Munkacsoport megszüntetéséről
451/2014. (X. 20.) 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
471/2014. (XI. 7.) 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 határozat módosításáról
475/2014. (XI. 10.) OBHE számú határozat a közigazgatási ügyszakos európai jogi szaktanácsadók illetékességi területének módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI/6
HATÁROZATOK/6
120/2014. (X. 14.) OBT határozat
121/2014. (X. 14.) OBT határozat
122/2014. (X. 14.) OBT határozat
123/2014. (X. 14.) OBT határozat
124/2014. (X. 14.) OBT határozat
125/2014. (X. 14.) OBT határozat
126/2014. (X. 14.) OBT határozat
127/2014. (X. 14.) OBT határozat
128/2014. (X. 14.) OBT határozat
129/2014. (X. 14.) OBT határozat
130/2014. (X. 14.) OBT határozat

Kinevezések
Felmentések

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8
CÍM ADOMÁNYOZÁS/8
463/2014. (X. 30.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
alapján 2014. október hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
464/2014. (X. 30.) OBHE számú határozat a 19/2014.
(I. 16.) OBHE számú határozat módosításáról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK/8
434/2014. (X. 8.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
435/2014. (X. 8.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
453/2014. (X. 28.) OBHE számú határozat pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
455/2014. (X. 28.) OBHE számú határozat az Egri Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
457/2014. (X. 29.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
461/2014. (X. 30.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
462/2014. (X. 30.) OBHE számú határozat a Budapest
Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
466/2014. (XI. 5.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
472/2014. (XI. 10.) OBHE számú határozat a Kecskeméti
Törvényszék elnökének kinevezéséről
476/2014. (XI. 10.) OBHE számú határozat az európai
jogi szaktanácsadók megbízásáról
479/2014. (XI. 12.) OBHE számú határozat bíró
áthelyezéséről
480/2014. (XI. 12.) OBHE számú határozat bíró
áthelyezéséről
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482/2014. (XI. 14.) OBHE számú határozat bíró
áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK/10
430/2014. (X. 6.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák és bírósági titkárok kijelöléséről
431/2014. (X. 6.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
432/2014. (X. 6.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
433/2014. (X. 7.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
437/2014. (X. 8.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
440/2014. (X. 14.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
452/2014. (X. 21.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
459/2014. (X. 30.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
460/2014. (X. 30.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
483/2014. (XI. 14.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
484/2014. (XI. 14.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok kijelöléséről
KIRENDELÉSEK/12
436/2014. (X. 8.) OBHE számú határozat bírónak a Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelésének meghosszabbításáról
447/2014. (X. 20.) OBHE számú határozat bíró Szegedi
Járásbíróságra történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK/12
443/2014. (X. 15.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásának meghosszabbításáról
458/2014. (X. 30.) OBHE számú határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
481/2014. (XI. 13.) OBHE számú határozat bíró
minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI/13
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének személyi
határozatai
A Fővárosi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének személyi határozatai
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A Miskolci Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Szegedi Törvényszék elnökének személyi határozatai
A Szekszárdi Törvényszék elnökének személyi határozata
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének személyi határozata
A Szolnoki Törvényszék elnökének személyi határozata
A Szombathelyi Törvényszék elnökének személyi határozata

PÁLYÁZATOK/14
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírásai
485/2014. (XI. 14.) OBHE számú határozat a Debreceni
Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
470/2014. (XI. 7.) OBHE számú határozat a Kaposvári
Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról
A Kúria elnökének pályázati kiírása
a Kúria tanácselnöki álláshelyére
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöki álláshelyére
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
az Egri Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi álláshelyére,
az Egri Járásbíróság elnöki álláshelyére
A Győri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnöki álláshelyére
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírása
a Kecskeméti Járásbíróság elnöki álláshelyére
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság elnöki álláshelyére
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
a Szekszárdi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetői álláshelyére
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
a Szolnoki Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyére,
a Tiszafüredi Járásbíróság elnöki álláshelyére

2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
487/2014. (XI. 14.) OBHE számú határozat a pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshelyről szól 417/2014. (XI. 29.) OBHE számú határozat
módosításáról
486/2014. (XI. 14.) OBHE számú határozat pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
467/2014. (XI. 5.) OBHE számú határozat pályázati kiírás
a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre
474/2014. (XI. 10.) OBHE számú határozat pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshelyre
468/2014. (XI. 5.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi
Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshelyre
469/2014. (XI. 7.) OBHE számú határozat a Budapest
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírói álláshelyre
454/2014. (X. 28.) OBHE számú határozat pályázati kiírás
a Karcagi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
473/2014. (XI. 10.) OBHE számú határozat pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
488/2014. (XI. 14.) OBHE számú határozat pályázati kiírás a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre

2014/10. SZÁM
Végrehajtói pályázat
A Szolnoki Törvényszékének pályázati kiírása
a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki végrehajtói állás betöltésére
Végrehajtási ügyintézői pályázat
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
a Budapest Környéki Törvényszék területén egy végrehajtási ügyintézői állás betöltésére
Osztályvezetői pályázat
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
a Veszprémi Törvényszék Gazdasági Hivatala osztályvezetői
álláshelyére

HÍREK/25
Halálozás
Szolgálati viszony megszűnések
Igazolványok érvénytelenítése

PROGRAMOK/25
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Debreceni Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
a Debreceni Ítélőtáblán egy bírósági titkári álláshelyére

EGYÉB PÁLYÁZATOK

EGYÉB HÍREK/26
A Győri Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
a Győri Ítélőtábla szakmai könyvtárának elnevezésére

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
az európai jogi szaktanácsadók koordinátora tisztségének
betöltésére
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
441/2014. (X. 14.) OBHE számú
határozat
munkacsoportok működésének meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. § (9) bekezdése szerint:
- a 86/2012. (V. 23.) OBHE számú határozattal 2012. május 23. napján „Gazdálkodási, létszám-, és bérgazdálkodási
Munkacsoport”-ot,
- a 85/2012. (V. 23.) OBHE számú határozattal 2012. május 23. napján „Igazgatási Részmunkacsoport”-ot, valamint
- 2012. április 12. napján, „A bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzat felülvizsgálatát végző Munkacsoport”-ot,
továbbá a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 5/2012.
(VII. 18.) OBH elnöki ajánlás 2.3. pontja alapján:
- a 234/2012. (VII. 24.) OBHE számú határozattal 2012.
július 24. napján „A bírósági integritás Munkacsoport”-ot,
- a 233/2012. (VII. 24.) OBHE számú határozattal 2012.
július 25. napján „Végrehajtási Munkacsoport”-ot,
- a 232/2012. (VII. 24.) OBHE számú határozattal 2012.
július 25. napján „Járás- és kis bírósági Munkacsoport”-ot
hoztam létre.
A munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján:
„A bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzat felülvizsgálatát végző Munkacsoport” működésének és a Bjt.
29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló 225/2012. (VII. 24.) OBHE számú határozatban, „A bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzat
felülvizsgálatát végző Munkacsoport” működésének meghosszabbításáról szóló 331/2012. (X. 15.) OBHE számú
határozatban, valamint a munkacsoportok működésének
meghosszabbításáról szóló 142/2013. (III. 28.) OBHE számú határozatban,
„A bírósági integritás Munkacsoport” működéséről és a Bjt.
29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről szóló 234/2012.
(VII. 24.) OBHE számú határozatban, munkacsoportok működésének meghosszabbításáról szóló 333/2012. (X. 15.)
OBHE számú határozatban, valamint a 142/2013. (III. 28.)
OBHE számú határozatban,
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a „Végrehajtási Munkacsoport” működéséről és a Bjt. 29. §
(2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről szóló 233/2012.
(VII. 24.) OBHE számú határozatban, a munkacsoportok
működésének meghosszabbításáról szóló 333/2012. (X. 15.)
OBHE számú határozatban, valamint a 142/2013. (III. 28.)
OBHE számú határozatban,
a „Járás- és kis bírósági Munkacsoport” működéséről és a
Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről szóló
232/2012. (VII. 24.) OBHE számú határozatban, illetve
munkacsoportok működésének meghosszabbításáról szóló
333/2012. (X. 15.) OBHE számú határozatban, valamint a
142/2013. (III. 28.) OBHE számú határozatban,
a „Gazdálkodási, bér- és létszámgazdálkodási Munkacsoport” működésének, illetve a Bjt. 29. § (2) bekezdése
alapján bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló
229/2012. (VII. 24.) OBHE számú határozatban, a „Gazdálkodási, bér- és létszámgazdálkodási Munkacsoport” működésének meghosszabbításáról szóló 329/2012. (X. 15.)
OBHE számú határozatban, a 141/2013. (III. 28.) OBHE
számú határozatban és a 382/2013. (X. 2.) OBHE számú
határozatban,
az „Igazgatási Részmunkacsoport” működésének, illetve a
Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelölésének meghosszabbításáról szóló 226/2012. (VII. 24.) OBHE számú
határozatban, az „Igazgatási részmunkacsoport” működésének meghosszabbításáról szóló 330/2012. (X. 15.) OBHE
számú határozatban és a 309/2013. (VII. 16.) OBHE számú határozatban,
foglalt működési időtartamot
2015. május 31. napjáig meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
442/2014. (X. 14.) OBHE számú
határozat
munkacsoport elnevezésének módosításáról
A munkacsoportok ügyrendjéről szóló, korábban hatályos
5/2012. (VII. 18.) OBH elnöki ajánlás 2.3. pontja alapján a
85/2012. (V. 23.) OBHE számú határozattal 2012. május 23.
napján Igazgatási Részmunkacsoportot hoztam létre.
A munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (3) és (4) bekezdései alapján az „Igazgatási
Részmunkacsoport” elnevezését „Igazgatási Munkacsoport”-ra módosítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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444/2014. (X. 16.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszéken három bírósági fogalmazói
álláshely három bírósági titkári álláshellyé
alakításáról 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 Miskolci Törvényszéken három bírósági fogalmazói álláshelyet három bírósági titkári álláshellyé 2014.
november 1-jei hatállyal átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemmel 2014. november 1-jei
hatállyal módosítom a bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozatom 3.10.4. és
3.10.5. pontjait:
A Miskolci Törvényszék engedélyezett
3.10.4. bírósági titkári létszáma: 50 fő,
3.10.5. bírósági fogalmazói létszáma: 21 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
445/2014. (X. 18.) OBHE számú
határozat
az Intézmény Irányítási Rendszer Munkacsoport
megszüntetéséről
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. § (9) bekezdése,
15. §-a, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló
5/2012. (VII. 18.) számú OBH elnöki ajánlás 2.3. pontja
alapján a 359/2013. (VIII. 30.) OBHE számú határozattal
2013. augusztus 30. napján Intézmény Irányítási Rendszer
Munkacsoportot hoztam létre az OBH egységes Intézmény
Irányítási Rendszer beszerzése, fejlesztése és bevezetése
céljából [a továbbiakban: Munkacsoport].
A Munkacsoport feladata elvégzésének határidejét 2015.
április 30. napjában határoztam meg.
A Munkacsoport működését a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/10. SZÁM
446/2014. (X. 18.) OBHE számú
határozat
a Bűnjelkezelési Munkacsoport megszüntetéséről
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. § (9) bekezdése,
15. §-a, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló
5/2012. (VII. 18.) számú OBH elnöki ajánlás 2.3. pontja
alapján a 228/2012. (VII. 24.) OBHE számú határozattal
Bűnjelkezelési Munkacsoportot hoztam létre a lefoglalással,
zár alá vétellel kapcsolatos büntetőeljárási rendelkezések,
valamint a bűnjelkezelés jelenlegi szabályainak felülvizsgálata
és jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére, a felállítani tervezett egységes vagyon-visszaszerzési és bűnjelkezelési hivatal
bűnjelkezelési koncepciója kidolgozásában való OBH általi
részvétel céljából [a továbbiakban: Munkacsoport].
A Munkacsoport működését a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
451/2014. (X. 20.) 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
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 (34. számú) 2014. november 1-jei hatállyal
megszüntetem.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. november 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 3.18.2. pontját:
A Tatabányai Törvényszék engedélyezett
3.18.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 45 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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471/2014. (XI. 7.) 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 Törvényszéken 1 közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshelyét (70. számú) 2014.
december 16-ai hatállyal megszüntetem.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. december 16-ai 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 3.20.3 pontját:
A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
3.20.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszáma
(bírósági vezetőkkel együtt): 3 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
475/2014. (XI. 10.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási ügyszakos európai jogi szaktanácsadók
illetékességi területének módosításáról
A közigazgatási ügyszakos európai jogi szaktanácsadók illetékességi területének módosításáról szóló 406/2014. (IX.
19.) OBHE számú határozatot az alábbiak szerint módosítom:
- dr. Kis Istvánt, a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetőjét
az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium területére,
- dr. Bana Imrét, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnökét
az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium területére bízom meg az európai jogi szaktanácsadói
feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/10. SZÁM
AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
120/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a végrehajtói fegyelmi bíróságok elnökeinek 2013- 2014. szeptember közötti időszakra
vonatkozó tájékoztatóját tudomásul veszi.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
121/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács felhívja a végrehajtói fegyelmi
bíróságok elnökeit, hogy a fegyelmi bíróságok 45 napon
belül állapítsák meg az ügyrendjük végleges szövegét és azt
terjesszék ismételten az Országos Bírói Tanács elé legkésőbb
a 2014. december 9-i ülésre.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
122/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács munkacsoportot hoz létre
dr. Fazekas Sándor, dr. Tománé dr. Szabó Rita és dr. Sallai
Tamás tagokkal a Tanács egyetértési joga gyakorlása elvei
meghatározására az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a
Kúria elnöke azon vezetői kinevezései esetére, amikor a
pályázó nem kapta meg a véleményező szerv(ek) többségi
támogatását.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
123/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a bírói álláspályázatok nyerteseinek pontszámairól
szóló, a 2012., 2013. és 2014. év I. félévre vonatkozó tájékoztatóját tudomásul veszi.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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124/2014. (X. 14.) OBT
határozat

129/2014. (X. 14.) OBT
határozat

Az ENCJ által megküldésre kerülő kérdőív – a működés
részleteit is kifejtve – kerül kitöltésre. A Tanács nem járul
hozzá ahhoz, hogy az ENCJ Iroda felülvizsgálja a kérdőívet.

Az Országos Bírói Tanács dr. Czine Ágnes fővárosi ítélőtáblai kollégiumvezető kérelmére – lemondására tekintettel –
hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a
bíró szolgálati viszonyának 2014. november 14-ei hatállyal
történő megszűnéséhez.

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
125/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2015. évre vonatkozó költségvetési javaslatát elfogadja. Felhatalmazza a soros elnökét,
hogy a javaslatban szereplő előirányzat keretében az Országos Bírósági Hivatal elnökével megállapodjon a Tanács
2015. évi költségvetéséről.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
130/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a Bjt. 44. pontjának kiegészítését támogatja az OBH elnökének feljegyzése szerint.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

126/2014. (X. 14.) OBT
határozat

SZEMÉLYI RÉSZ

Az Országos Bírói Tanács a Bszi. 103. § (3) bekezdés h)
pontja alapján figyelemmel arra, hogy az OBH elnöke 2014.
december 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő
időtartamra dr. Németh Balázst kirendelte a Győri Ítélőtáblára, megállapítja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség dr.
Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalinnal a Veszprémi Törvényszék elnökével.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
127/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Wirth Béla a Pécsi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró részére „Horvát
Fonat-rend” kitüntetés adományozásához hozzájárul.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
128/2014. (X. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Kiss Kamilla Dóra szolnoki
járásbírósági bíró esetében nem járul hozzá a 3 hónapnál
rövidebb lemondási időhöz.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke
Izsóné dr. Ács Alexandrát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Kiss Juditot, a Tiszaújvárosi Járásbíróság bíráját,
dr. Nagy Barbara Zitát, a Bajai Járásbíróság bíráját,
dr. Ruzsányi Editet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Solt-Száraz Csenge Gittát, a Budakörnyéki Járásbíróság
bíráját 2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Barta Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát,
dr. Hild Ágnest, a Jászberényi Járásbíróság bírósági titkárát a
2014. október 15. napjától 2017. október 14. napjáig terjedő
időtartamra,
Vámosiné dr. Marunák Ágnest, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát a 2014. november 1. napjától 2017. október 31.
napjáig terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Czine Ágnest, a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetőjét
2014. november 14. napjával,
dr. Kiss Kamilla Dórát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2014.
december 10. napjával - lemondásukra tekintettel -,
dr. Kukla Valériát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2015. június 15. napjával
- bírói felső korhatár betöltésére tekintettel
f e l m e n t e t t e.
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

CÍM ADOMÁNYOZÁS
463/2014. (X. 30.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján
2014. október hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Kaposvári Törvényszéken
dr. Makai Lajosné bírónak
2014. január 2. napjától,
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Miskolczy Ambrusné bírónak
2014. október 1. napjától címzetes táblabíró címet adományozok.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
464/2014. (X. 30.) OBHE számú
határozat
a 19/2014. (I. 16.) OBHE számú határozat
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (Bszi.) 76. § (9) bekezdés b) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 174. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
19/2014. (I. 16.) OBHE számú határozatot dr. Horváth
Andrea bíró tekintetében akként módosítom, hogy a részére
címzetes táblabírói címet 2013. július 15. napjától adományozok.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
434/2014. (X. 8.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján dr. Barta Ágnes
bírót – első bírói kinevezésére tekintettel –
2014. október 15. napjával a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.

2014/10. SZÁM
435/2014. (X. 8.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján dr. Hild Ágnes
bírót – első bírói kinevezésére tekintettel – 2014. október
15. napjával a Szolnoki Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
453/2014. (X. 28.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett – a
Karcagi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági
bírói (58. számú) állás betöltésére, a Bírósági Közlöny
2014/7-8. számában a 351/2014. (VIII. 15.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és
a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
455/2014. (X. 28.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Hajdúné
dr. Ruzsics Gabriella Erzsébetet a 2014. november 1. napjától 2020. október 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem
az Egri Törvényszék elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
457/2014. (X. 29.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Vámosiné
dr. Marunák Ágnes bírót – első bírói kinevezésére tekintettel – 2014. november 1. napjával a Szentendrei
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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461/2014. (X. 30.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyílvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői állására a Bírósági
Közlöny 2014/6. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
462/2014. (X. 30.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
20. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra figyelemmel
a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állására a
Bírósági Közlöny 2014/7-8. számában kiírt pályázatot –
tekintettel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett – eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
466/2014. (XI. 5.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el – a Szegedi Ítélőtáblán egy civilisztikai ügyszakos
bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2014/7-8.
számában a 373/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a Bjt. 20. §
(2) bekezdése alapján ismételten kiírom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/10. SZÁM
472/2014. (XI. 10.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszék elnökének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Bicskei Ferencet a 2014. november 12. napjától 2020. november 11.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Kecskeméti Törvényszék elnökévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
476/2014. (XI. 10.) OBHE számú
határozat
az európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról
A 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 4. § (8) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2014/7-8. számban megjelent
kiírásokra – benyújtott pályázatokat elbírálva
- polgári-gazdasági ügyszakban
- dr. Virág Csabát, az OBH beosztott bíráját,
- a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- dr. Tolnai Ildikót, a Pécsi Törvényszék tanácselnökét,
- dr. Simon Károly Lászlót, a Szekszárdi
Járásbíróság bíráját,
- a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- dr. Gál Mariannt, a Szegedi Törvényszék bíráját,
- a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- dr. Juhász Gergelyt, a Veszprémi Járás-bíróság bíráját,
- dr. Gothárdi Enikőt, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját,
- munkaügyi ügyszakban
- a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium illetékességi területén
- dr. Szabó Lászlót, a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
- az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területén
- dr. Lele Ágnes Zsófiát, a Szegedi
Közigazgatási
és
Munkaügyi
Bíróság
bíráját,
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- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területén
- dr. Simon Évát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesét,
- dr. Németh Zoltánt, a Budapest Környéki Közigazgatási
és
Munkaügyi
Bíróság
elnökét,
- dr. Szabó Annát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
- dr. Rózsavölgyi Bálintot, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a
2014. november 15. napjától 2017. november 14. napjáig
terjedő időtartamra.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
479/2014. (XI. 12.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szalai Géza
bírót – a Bírósági Közlöny 2014/6. szám 3. pontjában kiírt
pályázatra figyelemmel – 2014. december 1. napjával a
Fővárosi Törvényszékról a Fővárosi Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
480/2014. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján Simonné
dr. Peti Viktória bírót – a 372/2014. (VIII. 18) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2014. december 15. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a
Budaörsi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/10. SZÁM
482/2014. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Hajdu Csaba
bírót – a 375/2014. (VIII. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2014. december 15. napjával a
Budakörnyéki Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
KIJELÖLÉSEK
430/2014. (X. 6.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák és
bírósági titkárok kijelöléséről
Dr. Laczó Adrienn Lillát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját, Biacsné
dr. Márton Andreát, dr. Czesznak-Molnár Erikát, dr. Kántor
Tündét, dr. Kovács Ritát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráit, valamint dr. Bóta Zsuzsannát,
dr. Csondor Katalint és dr. Havasi Tímeát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárait
2014. október 20. napjától, továbbá Pulainé dr. Horváth
Hajnalkát, a Kecskeméti Törvényszék bírósági titkárát és
Benkovicsné dr. Varga Erikát, a Kecskeméti Járásbíróság
bírósági titkárát 2014. november 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
431/2014. (X. 6.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §
(5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben,
valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Ifkovics Irinát és dr. Gál Attilát, a Kaposvári
Járásbíróság bíráit 2014. október 20. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében
meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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432/2014. (X. 6.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkező bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján –
hozzájáru-lásával – dr. Jakabovits Pétert, a Tatabányai Járásbíróság bíráját 2014. október 20. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
433/2014. (X. 7.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Székely Gabriellát, a
Fővárosi
Törvényszék
tanácselnökét
és
dr. Demeter Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
valamint dr. Albrecht Krisztiánt és dr. Romwalter Pétert, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráit 2014. október 20.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
437/2014. (X. 8.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről
Dr. Kolláthné dr. Boros Gabriellát, a Szerencsi Járásbíróság bíráját 2014. december 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
440/2014. (X. 14.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről
Dr. Ferencsin Rékát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2014. november 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/10. SZÁM
452/2014. (X. 21.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről
Dr. Folmeg Mónikát, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját
2014. november 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
459/2014. (X. 30.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkező bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Horváth Emesét, a Komáromi Járásbíróság
bíráját 2014. november 5. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
460/2014. (X. 30.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Hild Ágnest, a Szolnoki
Járásbíróság bíráját 2014. november 5. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
483/2014.(XI. 14.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – Tasnádiné dr. Seres Klárát, a
Debreceni Járásbíróság bíráját 2014. december 1. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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484/2014. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről
Domjánné dr. Hajzsel Krisztinát, a Váci Járásbíróság bírósági titkárát és dr. Gerencsér Csabát, a Monori Járásbíróság
bírósági titkárát 2014. december 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
KIRENDELÉSEK
436/2014. (X. 8.) OBHE számú
határozat
bírónak a Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján dr. Bakó Józsefet, a Debreceni Törvényszék bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a
2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Debreceni Ítélőtáblára ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/10. SZÁM
EGYÉB HATÁROZATOK
443/2014. (X. 15.) 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. Szakály
Noémi, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2014. november 15. napjától 2015. május 14.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
458/2014. (X. 30.) 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. Kádár
Mercédeszt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bíráját 2014. november 1. napjától 2015. január 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

447/2014. (X. 20.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Járásbíróságra történő kirendeléséről

481/2014. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján dr. Kész Líviát, a Pécsi Járásbíróság bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával – a
2015. január 17. napjától 2016. január 16. napjáig terjedő
időtartamra a Szegedi Járásbíróságra kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bencze
Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2015.
január 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a
minisztériumba beosztom.

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

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK,
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
dr. Szivák Józsefet, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság megbízott elnökhelyettesét a 2014. október
15. napjától 2020. október 14. napjáig terjedő időtartamra a
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesévé,
dr. Orosz Andreát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját
2014. november 1. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának Polgári Másodfokú Szakágához tanácselnöki munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Horváth Zsolt Istvánt, a Budapest Környéki Törvényszék
csoportvezető bíráját 2014. október 15. napjától határozatlan
időre a Budapest Környéki Törvényszék Polgári, KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumának Polgári Elsőfokú Szakágához bírói
munkakörbe,
b e o s z t o t t a,

Az Egri Törvényszék elnöke
dr. Ruszin-Veres Olga Zsófiát, a Gyöngyösi Járásbíróság fogalmazóját 2014. november 1. napjától határozatlan időre a
Gyöngyösi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
Imréné dr. Horváth Katalint, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság Polgári Csoportjának igazgatási feladatok ellátásával
megbízott bíráját, címzetes törvényszéki bírót a 2014. október 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Polgári Csoportjának csoportvezető bírájává,
dr. Illés Fannit a 2014. november 10. napjától 2015. május
9. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Péntek Lászlót, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét 2014. október 1. napjától határozatlan időre a
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába tanácselnöki
munkakörbe,
dr. Vajna Zita Barbarát a 2014. szeptember 8. napjától
2015. március 7. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszékre bírósági ügyintézői munkakörbe,
Egresiné dr. Balkányi Annát a 2014. szeptember 24. napjától
2015. március 23. napjáig bírósági ügyintézői munkakörbe

2014/10. SZÁM
Árpási Erikát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tisztviselőjét, bírósági ügyintézőt 2014. október 15.
napjától a Győri Törvényszékre,
dr. Botos Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát 2014. november 1. napjától a Budapest Környéki
Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
á t h e l y e z t e.
dr. Lőrinczy Attila Istvánt, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2014. november 1. napjától büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására, továbbá 2015. január 1 napjától a Büntetés-végrehajtási Csoport munkáját szervező, irányító és ellenőrző bírájává,
dr. Tömöry Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2014. november 1. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
dr. Parti Zsuzsannát, a Kunszentmiklósi Járásbíróság bíráját a
2014. október 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra a Kunszentmiklósi Járásbíróság elnökévé,
dr. Krizsán Lillát, a Kecskeméti Törvényszék tisztviselőjét
a 2014. szeptember 25. napjától 2015. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Kecskeméti Törvényszékre bírósági
ügyintézői munkakörbe,
dr. Pánczél Ritát, a Kiskunhalasi Járásbíróság fogalmazóját
2014. október 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Kiskunhalasi Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Pánczél Ritát a Kiskunhalasi Járásbíróság bírósági titkárát
2014. október 6. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Miskolci Törvényszék elnöke
dr. Borbély Nóra Máriát, Miskolci Járásbíróság bíróság fogalmazóját 2014. október 15. napjától a Miskolci Járásbíróságra,
dr. Lengyelné dr. Soltész Blankát, a Kazincbarcikai Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2014. október 15. napjától a Kazincbarcikai Járásbíróságra,
dr. Medve Bernadettet, a Miskolci Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2014. október 15. napjától a Miskolci Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Lengyelné dr. Soltész Blankát, a Kazincbarcikai Járásbíróság bírósági titkárát 2014. október 15. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá

b e o s z t o t t a,
k i j e l ö l t e.
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A Szegedi Törvényszék elnöke
dr. Geréby Zsuzsannát, a Csongrádi Járásbíróság elnökét
2014. október 1. napjától a Csongrádi Járásbíróságra bírói
munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Rácz Gyöngyvért, a Makói Járásbíróság bírósági titkárát
2014. október 15. napjától büntető, polgári (gazdasági) és
szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
dr. Mándi Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék PolgáriGazdasági-Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetőhelyettesét 2014. október 1. napjától határozatlan időre a
Szekszárdi Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe
k i n e v e z t e,

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
dr. Kun Györgyit, a Bicskei Járásbíróság bírósági titkárát
2014. szeptember 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
dr. Gedei Hajnalkát, a Jászberényi Járásbíróság bírósági titkárát 2014. október 21. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
dr. Csik Attilát, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját
2014. október 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására
k i j e l ö l t e.

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
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
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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
szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2) bekezdése
alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A Bjt. 4. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak
az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat
elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló
dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz
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csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való
beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a
jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő
szervek és személyek ezeket kezeljék. A pályázat
benyújtásakor csatolni kell a bírák és a bírósági titkárok
pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló, módosított 1/1999.
(I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott
pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként
kiállított érvényes vizsgálati eredményt vagy igazolni kell,
hogy a pályázó ilyennel rendelkezik.
A Bjt. 5. § (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való
kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy a
Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011.
(III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel igazolnia kell azt
a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként azt a bíróságot kell megjelölni, ahová
a pályázatot a pályázóknak be kell nyújtani, figyelemmel arra,
hogy ez a szerv jogosult a Bjt. 100. § (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati
feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. § (1) bekezdésében meghatározott bíróság elnöke – a helyi bíróság
elnöke kivételével – elutasítja.
A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja.
A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése
alapján a kinevező pályázatot ír ki.
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar
állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és
jogtudományi
diplomával
és
jogi
szakvizsgával
rendelkeznek, továbbá 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 adatto-
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vábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja,
valamint (4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a
munkáltató megtéríti.
A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz.
13. § (1) bekezdése szerint),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek
nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az 1/1999.
(I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való
hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint a
vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
470/2014. (XI. 7.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék elnökhelyettesi állásának
kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az alábbi bírósági vezetői álláshely betöltésére ír ki pályázatot.
Szolgálati hely: Kaposvári Törvényszék
Bírósági vezetői tisztség: törvényszéki elnökhelyettes
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál a bírósági igazgatási területen szerzett gyakorlatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
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- 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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485/2014. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kaposvári Törvényszék
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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 Kaposvári 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, (civilisztika
ügyszakban a törvényszék első fokán az egy tanácsra eső
befejezések számának növelése, valamint a törvényszék másodfokán az egy tanácsra jutó folyamatos ügyek számának
csökkentése;
- a törvényszék első fokának gazdasági ügyszakában folyamatban maradt egy éven túli perek számának és ügyhátralékon belüli arányának mérséklése, és a jó járásbírósági és közigazgatási és munkaügyi bírósági időszerűségi adatok megőrzése;
büntető ügyszakban minden ítélkezési szinten az egy tanácsra jutó folyamatban maradt ügyek számának évek óta tartó
emelkedésének megállítása)
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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 pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest,
Szalay u. 16., I. emelet 111.)
A pályázat benyújtásának módja:
3 példányban.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Debreceni 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 Debreceni 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 polgári ügyszakban a
folyamatban maradt ügyeknél tapasztalt emelkedő
tendencia
megállítása,
a
járásbíróságok
polgári
ügyszakában az egy éven túl folyamatban maradt perek
számánál és ezek ügyhátralékon belüli arányánál tapasztalt
emelkedés megállítása,
a törvényszék első fokának polgári ügyszakában az éven
belül folyamatban maradt perek átlagos időtartam növekedésének megállítása és a jó időszerűségi adatok megőrzése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest,
Szalay u. 16., I. emelet 111.)

2014/10. SZÁM
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöki álláshelyének (Polgári Kollégium 23. számú) betöltésére.
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.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúria tanácselnöki álláshelyének (Polgári Kollégium
21. számú) betöltésére.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói
működési gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább tíz éves
bírói gyakorlat, továbbá a családjogi területen kifejtett hoszszabb ítélkezési gyakorlat..
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 pályázattal érintett tanács
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel az ítélkezés
időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a törvényszék
elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép
és hosszú távú tervekre.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 15. napja.
A pályázatot a Kúria Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási
Osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani 3
példányban benyújtani.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak elbírálásában másodfokú ítélkezési gyakorlatot szerzett.
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 pályázattal érintett tanács
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel az ítélkezés
időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a törvényszék
elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép
és hosszú távú tervekre.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázatot a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. az Egri Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (5. számú) betöltésére
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,
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- 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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a kollégium működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint az Egri 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 (polgári
és gazdasági ügyszakban a járásbíróságokon, valamint
polgári és gazdasági ügyszakban a törvényszék első
fokán az éven túli perek számának és ügyhátralékon
belüli arányának csökkentése),
Az ügyszak szerinti feladatokon kívül felmerülő elképzelései, különösen
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- elektronikus eljárások,
- képzés,
- mentorálás,
- mediáció.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja 16.00 óra.
2. az Egri Járásbíróság elnöki álláshelyének (25. számú) betöltésére.
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,
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- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell az Egri Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az Egri 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,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat az Egri Törvényszék elnökéhez (3300 Eger, Barkóczy út 1., I. emelet 70.) kell benyújtani.

a Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnöki álláshelyének (33. számú) betöltésére.
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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Mosonmagyaróvári Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az Győri 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,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Győri Törvényszék elnökéhez (9021 Győr,
Szent István u 6.) kell benyújtani.

A Kecskemét Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kecskeméti Járásbíróság elnöki álláshelyének (43.
számú) betöltésére.
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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kecskeméti Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
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- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az 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,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázatot a Kecskeméti Törvényszék elnökéhez
(6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság elnöki álláshelyének
(52. számú) betöltésére.
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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az Miskolci 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,
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-

emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 30. napja. 15.30 óra.
A pályázatot a Miskolci Törvényszék elnökéhez
(3525 Miskolc, Dózsa György út 4.) kell benyújtani.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetőhelyettesi álláshelyének (5. számú) betöltésére.
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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szekszárdi Törvényszék
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Szekszárdi 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 (polgári
és gazdasági ügyszakban a járásbíróságokon, valamint
a törvényszék I. fokán, az éven túli perek számának
és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
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-

bírósághoz való hozzáférés,
elektronikus eljárások
képzés,
bírósági közvetítés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázatot a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez
(7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell benyújtani.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Szolnoki Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetőhelyettesi álláshelyének (5. számú) betöltésére.
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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki Törvényszék
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését, különösen a csőd- és felszámolási
ügyek intézésére, valamint a törvényszéki végrehajtó munkájának a felügyeletére vonatkozó terveket.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
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2. a Tiszafüredi járásbíróság elnöki álláshelyének (37.
számú) betöltésére.
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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell:
- a Tiszafüredi Járásbíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését,
- a Szolnoki Törvényszék elnöke által kitűzött stratégiai
célok Tiszafüredi Járásbíróságon történő megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
- a járásbíróság időszerű ítélkezésének biztosítása
- a létszámmal való célszerűbb gazdálkodásra vonatkozó
elképzeléseire.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az Szolnoki 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,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.

2014/10. SZÁM
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Szolnoki Törvényszék
elnökéhez (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. Pf. 100.) kell
benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
487/2014. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
a pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyről szóló
417/2014. (IX. 29.) OBHE számú határozat
módosításáról
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 5. napjának 1500 órája.
A módosítás a 417/2014. (IX. 29.) OBHE számú határozat egyéb pontjait nem érinti.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
486/2014. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
A Kúrián egy polgári ügyszakos bírói (Polgári Kollégium
58. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a legalább 10 éves bírói gyakorlatnak, továbbá a családjogi területen kifejtett hosszabb ítélkezési tevékenységnek van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Kúria Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási
Osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban
benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
467/2014. (XI. 5.) OBHE számú
határozat
pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai
bírói álláshelyre
A Szegedi Ítélőtáblán egy civilisztikai ügyszakos bírói (11.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat elbírálásánál a felszámolási ügyszakban, gazdasági perek intézésében szerzett törvényszéki bírói gyakorlatnak és jogi tudásnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 5. napja.
A pályázatokat a Szegedi Ítélőtábla elnökéhez (6721
Szeged, Sóhordó u. 5.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
474/2014. (XI. 10.) OBHE számú
határozat
pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre
A Fővárosi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki (Gazdasági Kollégium 736. számú) bírói 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:
2015. január 20. napja.
A pályázatot a Fővárosi Törvényszék
(1055 Budapest, Markó u. 27.) kell benyújtani.

elnökéhez

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
468/2014. (XI. 5.)OBHE számú
határozat
pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre
A Nyíregyházi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (20. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázatot a Nyíregyházi Törvényszék elnökéhez (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

469/2014. (XI. 7.) OBHE számú
határozat
pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi
bírói álláshelyre
A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási ügyszakos közigazgatási és munkaügyi
bírói (76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási és munkaügyi jogterületen is szerzett tudásnak, mindkét ügyszak ügyeinek
intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 5. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökéhez (1145 Budapest, Hungária krt.
179-187.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
454/2014. (X. 28.) 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) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a
pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez
tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell
vállalnia.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázatot a Karcagi Járásbíróság
(5300 Karcag, Kossuth tér 5.) kell benyújtani.

elnökéhez

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
473/2014. (XI. 10.) OBHE számú
határozat
pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Szolnoki Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (77. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázatot a Szolnoki Járásbíróság elnökéhez
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
488/2014. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
pályázati kiírás a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (68. 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.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja.
A pályázatot a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnökéhez
(9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 53.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

A Debreceni Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet
a Debreceni Ítélőtáblán 1 bírósági titkári állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a büntető ügyszakban
eltöltött hosszabb idő, valamint a bírósági titkári gyakorlat,
továbbá az is, ha a pályázó élethivatásnak tekinti a bírósági
titkári tevékenységet. A pályázótól elvérés a számítógép felhasználói szintű kezelése.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 15. napja 16.00 óra.

2014/10. SZÁM
EGYÉB PÁLYÁZATOK

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
az európai jogi szaktanácsadók koordinátora tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett,
legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkező bírák pályázhatnak, akiknek 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
rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, pályaművet, valamint a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló
dokumentumokat kell csatolni.
A pályázatok OBH elnökéhez történő beérkezésének határideje:
2015. január 15. napja 16.00 óra
A tisztség betöltésének időpontja:
2015. március 1. napja.
A pályázatot 3 példányban a pályázó felett munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az Országos
Bírósági Hivatal elnökéhez (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
benyújtani. A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke, az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégiumvezetője véleményt nyilvánít a pályázatról, arról,
hogy a pályázatot támogatja vagy ellenzi.
Végrehajtói pályázat

A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszéken
végrehajtói állás betöltésére.

egy

törvényszéki

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 256. §ának (2) bekezdése folytán alkalmazott 23. §-ában foglalt
feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (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 pályázatokat a Debreceni Ítélőtábla elnökéhez (4025
Debrecen, Széchenyi u. 24.) kell benyújtani.
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A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a
Szolnoki Törvényszéket kell megjelölni, amely szerve az
Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát, a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.)
IM rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát 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.
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folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt nem
áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében
meghatározott körülmény nem áll fenn.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a 8002/2001. (IK.12.) IM tájékoztató szerint elkészített
pályamunkát és
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 5. napja. 16.00 óra.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez
(1146 Budapest, Thököly út 97-101.) kell benyújtani.
Osztályvezetői állás

A Veszprémi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen
benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat beérkezési határideje:
2014. december 15. napja 23.59 óra.
A pályázatot a Szolnoki Törvényszék elnökéhez (5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) 3 példányban benyújtani.
Végrehajtási ügyintézői állás

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék területén egy
végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) 263. §
(2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdés a) és cd) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
A munkáltatón 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

a Veszprémi Törvényszék Gazdasági
osztályvezetői állásának betöltésére.

Hivatala

Az állásra azok pályázhatnak, akik:
- megfelelnek az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 11. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
- az Iasz. 11/A. §-a alapján hatósági erkölcsi bizonyítványnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében meghatározott körülmények velük szemben nem állnak fenn (a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása
iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a
Veszprémi Törvényszéket kell megjelölni, mely az Iasz.
37/B. § (3) és (4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére);
- felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes
könyvelői képesítéssel rendelkeznek;
- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnek a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznek a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel;
- az adott szakterületen legalább 3 éves szakmai gyakorlatot szereztek.
A korábbi, költségvetési szervnél szerzett gazdasági vezetői gyakorlat előnyt jelent.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát
és a képesítést igazoló okiratokat.
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Nyilatkozniuk kell továbbá arra vonatkozóan, hogy kinevezésük esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján
vagyonnyilatkozatot tesznek.
Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. december 30. napja 16.00 óra.
Az állás betöltésének várható időpontja:
2015. február 1. napja.
A pályázatot a Veszprémi Törvényszék elnökének címezve
kell benyújtani (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

HÍREK
Halálozás
Dr. Szabó Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék bírája életének
58. évében 2014. október 9. napján, hosszan tartó betegség
után elhunyt.
Szolgálati viszony megszűnés
Szolgálati viszonya megszűnt lemondására tekintettel
dr. Jakab-Gócza Katalinnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának 2014. november 6. napjával.
Igazolványok érvénytelenítése
Kapossyné dr. Czene Magdolnának, a Gyulai Törvényszék tanácselnökének AB 203099 számú,
dr. Marozsán Edinának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírájának az AA 108051 számú bírói,
Pelbártné Varjú Csillának, a Békéscsabai Járásbíróság volt
tisztviselőjének BA 166670 számú,
Cziráki István Bélának, a Fővárosi Törvényszék fizikai dolgozójának BA 176713 számú,
Nyíregyházi Jánosnak, a Budapest Környéki Törvényszék fizikai dolgozójának BA 170574 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa,
Bacsa Juditnak, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
mellett működő önálló bírósági végrehajtó-helyettesének a
DD 950731 számú végrehajtó-helyettesi igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

PROGRAMOK
2014. november 17-18.
Gazdasági és felszámolási ügyeket érintő változások a Ptk.
hatálybalépése után – képzés bírák, bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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2014. november 19-21.
Büntető kollégiumvezetők tanácskozása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. november 19.
EKOP-1.1.16 „Üzenő” projekt keretében kifejlesztett
rendszer oktatása bírák, bírósági titkárok és igazságügyi alkalmazottak részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. november 20.
EKOP-2.A.2 „Hírvivő” projekt keretében kifejlesztett
rendszer oktatása bírák, bírósági titkárok és igazságügyi
alkalmazottak részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. november 21.
EKOP-2.1.22 „Levelező” projekt keretében kifejlesztett
rendszer oktatása bírák, bírósági titkárok és igazságügyi
alkalmazottak részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. november 24-25.
Személyiségi jogi és sajtó-helyreigazítási perek gyakorlati
kérdései a Ptk. hatálybalépése után – képzés bírák, bírósági
titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. november 26.
Országos konzultációs szakmai nap a mediációról bírósági
közvetítőknek
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. november 27-28.
Sajtószóvivők és sajtótitkárok tanácskozása
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. november 27-29.
Közvetítők akkreditált képzése I. rész – bírák, bírósági
titkárok és tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 1-2.
A hatékony és időszerű ítélkezést elősegítő képzések
– Workshop civilisztikai ügyszakos bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 3.
Az élet és testi épség elleni bűncselekmények elhatárolási
kérdései – képzés bírák, bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 4-5.
A szakértői bizonyítás és az időszerűség a
büntetőeljárásban – képzés bírák, bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 8-9.
Oktatásfelelősök gyakorlati képzése
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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2014. december 8-10.
Közvetítők akkreditált képzése II. rész – bírák, bírósági
titkárok és tisztviselők részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 10-11.
A csalás jellegű gazdasági, vagyon elleni és a költségvetést
károsító bűncselekmények elhatárolása – képzés bírák részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 15.
Évértékelés a 2014-ben kiutazott bírákkal és igazságügyi
alkalmazottakkal – bírák, bírósági titkárok és bírósági
fogalmazók részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

EGYÉB HÍREK

2014/10. SZÁM
A pályamű benyújtásának feltétele a kitöltött és aláírt
jelentkezési lap és pályázati nyilatkozat. Ezzel a Pályázó a
beküldött alkotás szerzői vagyoni jogairól a Győri Ítélőtábla
javára lemond, a felhasználás jogát a Győri Ítélőtáblára
ruházza át.
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy művét a Győri
Ítélőtábla az interneten és intraneten, valamint saját
kiadványaiban közzétegye, illetve bármilyen más módon
felhasználja. A névadóul javasolt személyről fényképet
mellékel és elkészíti azt a rövid összefoglalót, amelyet az
ítélőtábla a könyvtár-kollégiumi terem bejáratánál kifüggeszt.
A felhasználás során a Győri Ítélőtábla az alkotó nevét
köteles feltüntetni.
A Bíráló Bizottság a pályázatból kizárja mindazokat, akik a
pályázati feltételnek nem felelnek meg.
A pályázat kiírója a kiírást bármikor visszavonhatja,
módosíthatja és a Bíráló Bizottság döntése alapján
eredménytelennek nyilváníthatja.

A Győri Ítélőtábla elnöke
nyílt pályázatot hirdet

Melléklet

a Győri Ítélőtábla szakmai könyvtárának elnevezésére.

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP ÉS
NYILATKOZAT

A pályázat célja, hogy az ítélőtábla kollégiumi teremként is
működő szakmai könyvtára olyan személyről legyen
elnevezve, aki munkásságával, emberi tulajdonságaival a
bírói hivatásrend számára iránymutató értékeket képvisel.

A pályázat tárgya: a Győri Ítélőtábla szakmai
könyvtárának elnevezése

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot CD-n kérjük benyújtani a jelentkezési lappal
és pályázati nyilatkozattal együtt 2014. december 15.
napjának du. 14 órájáig.
A
pályázat
és
mellékletei
letölthetőek
http://gyoriitelotabla.birosag.hu oldalról.
A beküldés helye a Győri Ítélőtábla elnöki irodája: 9021
Győr, Domb u. 1.
A beküldött pályaművet három fős Bíráló Bizottság bírálja
el, melynek tagjai:
Dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető
Dr. Széplaki László kollégiumvezető
Vadászné Szabó Anikó a könyvtár vezetője
A nyertes díja 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint,
amelyből a mindenkori járulékok és adóterhek levonásra
kerülnek.
A pályázat eredményéről a Bíráló Bizottság 2015. január
20-ig e-mailben tájékoztatja a nyertest.
A pályázaton bárki részt vehet, aki elfogadja az alábbi
pályázati feltételeket:

A Győri Ítélőtábla elnöke által a szakmai könyvtár
elnevezésére meghirdetett nyílt pályázatra jelentkezem.
A beküldött alkotás szerzői vagyoni jogairól a Győri Ítélőtábla javára lemondok és a felhasználás jogát a Győri Ítélőtáblára ruházom át.
Hozzájárulok ahhoz, hogy művemet a Győri Ítélőtábla az
interneten és intraneten, valamint saját kiadványaiban közzétegye, illetve bármilyen más módon felhasználja. A névadóul
javasolt személyről fényképet mellékelek és elkészítem azt a
rövid összefoglalót, amelyet az ítélőtábla a könyvtárkollégiumi terem bejáratánál kifüggeszt.
A pályázó adatai:
Pályázó neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

Dátum:
…………………….
pályázó aláírása
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1054 Budapest, Szalay u. 16.
telefon: 06-1-312-3083

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,
felelős szerkesztők:
dr. Gölley Szilvia Zsuzsanna,
dr. Vajas Sándor
www.birosag.hu
ISSN: 2062-5030
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