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kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
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kiírásai
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álláshelyére
a Balassagyarmati Járásbíróság egy bírósági titkári
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EGYÉB PÁLYÁZATOK
Európai jogi szaktanácsadói pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati
kiírásai
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén (Debreceni
Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Nyíregyházi Törvényszék, Egri Törvényszék) 1 fő polgári-gazdasági ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére,
a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területén (Budapest
Környéki Törvényszék, Székesfehérvári Törvényszék, Balassagyarmati Törvényszék 3 fő büntető ügyszakos európai jogi
szaktanácsadói tisztség betöltésére,
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a Győri Ítélőtábla illetékességi területén (Győri Törvényszék, Tatabányai Törvényszék, Szombathelyi Törvényszék,
Veszprémi Törvényszék) 3 fő büntető ügyszakos európai
jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére,
az Országos Bírósági Hivatalban (elsődlegesen a Fővárosi
Törvényszék illetékességi területén) 1 fő büntető ügyszakos,
1 fő közigazgatási ügyszakos, 1 fő munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén (Szegedi Törvényszék, Gyulai Törvényszék, Kecskeméti Törvényszék,
Szolnoki Törvényszék) 1 fő polgári-gazdasági ügyszakos és 1
fő büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség
betöltésére.
Főosztályvezetői pályázat
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének
pályázati kiírása
a Budapest Környéki Törvényszék Humánpolitikai
Főosztálya főosztályvezetői álláshelyére
HÍREK/22
Szolgálati viszony megszűnések

PROGRAMOK/22

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 2 fő büntető
ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére,
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
497/2014. (XI. 20.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről
Az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, valamint a 14. §-a, valamint a munkacsoportok
ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás
(a továbbiakban: Szabályzat) 2. § (1) bekezdése alapján
2014. december 1. napjától 2015. október 31. napjáig terjedő
időszakra
„Mintaszabályzat munkacsoportot”
(a továbbiakban: Munkacsoport) hoztam létre a bíróságok
fejezet igazgatási tevékenysége során alkalmazandó mintaszabályzatok kialakítása céljából.
A Munkacsoport létrehozásának további célja, hogy az általa kidolgozott mintaszabályzatok egységes szabályozási
támpontokat adjanak a fejezet bíróságai számára mind formájában, mind kötelező tartalmi elemeit tekintve, lehetővé
téve az egyes bíróságok sajátosságainak a figyelembevételét
is.
A Munkacsoport szakmai feladatai:
- a pénz- és értékkezelési szabályzatminta,
- a belső kontroll kézikönyvminta,
- a beszerzési szabályzatminta,
- a felesleges eszközök hasznosítási és selejtezési szabályzatminta,
- az önköltség-számítási szabályzatminta,
- a közérdekű adatok közzétételéről, valamint az egyedi
adatigénylések teljesítéséről szóló szabályzat-minta
megalkotása.
A Munkacsoportba elnökként dr. Norris-Tari Anitát, a
Fővárosi Ítélőtábla belső ellenőrét a bekért nyilatkozatok
alapján kijelöltem.
A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a Szabályzat
rendelkezései az irányadóak.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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498/2014. (XI. 20.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, valamint a 14. §-a, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014.
(IX. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 2. § (1)
bekezdése alapján
2014. november 20. napjától 2015. november 15. napjáig
terjedő időszakra
„Új Pp. munkacsoport”-ot
(a továbbiakban: Munkacsoport) hoztam létre a perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozattal
elrendelt, a perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény átfogó korszerűsítésére irányuló kodifikációs munka elősegítése céljából.
A Munkacsoport létrehozásának célja egy korszerű, az
anyagi jogi normák gyors, hatékony és olcsó érvényesítését
biztosító polgári perjogi törvénykönyv megalkotásában való
részvétel; a jogkereső állampolgárok és a jogász-szakmai
közönség érdekeinek egységesen megfelelő törvénymű létrehozásának előmozdítása. Ennek érdekében a Munkacsoportnak a joggyakorlat eredményeit és a bíróságok szakmai
és igazgatási tapasztalatait úgy kell megjeleníteni a jogalkotás
során, hogy egy áttekinthető, egységes dogmatikai alapon
álló, de a megvalósíthatóság szervezeti feltételeivel és jogalkalmazó szempontokkal is okszerűen számoló perjogi viszonyok kerülhessenek kialakításra.
A Munkacsoport feladatai:
- a 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozatban nevesített
Kodifikációs Főbizottság és Szerkesztőbizottság, valamint a
Kodifikációs Munkabizottságok és az igazságügyért felelős
miniszter által kijelölt miniszteri biztos útján a jogszabályalkotási folyamatában való részvétel,
- a Kodifikációs Szerkesztőbizottság és Főbizottság, valamint az Igazságügyi Minisztérium javaslatainak, tervezeteinek tanulmányozása, azok véleményezése,
- a kodifikációs munkacsoport munkarendjéhez igazodóan
a jogszabállyal kapcsolatos bírósági (kollégiumi és bírói)
vélemények megjelenítése, illetve azok kialakításához szükséges információk eljuttatása a bírákhoz,
- az OBH képviseletében a Munkacsoport elnöke – illetve
a munkatervben kijelölt tagja – a törvényszékek és az ítélőtáblák kollégiumi ülésein való részvétellel a bírák szélesebb
körét bevonva segít kialakítani a jogszabállyal kapcsolatos, a
hatékonyabb ítélkezést és egy korszerű eljárásjogot biztosító
szakmai álláspontot az új perrendtartás téziseinek elfogadását követően,
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- a Kúria Polgári Kollégiumával és a Kúria, valamint a bíróságok kodifikációs bizottságába delegált tagjaival való
munkakapcsolat kialakítása, szükség esetén előzetes szakmai
egyeztetések megszervezése, azok lefolytatása, koordinálása,
- az OBH elnökének perjogi kodifikációval kapcsolatos
álláspontja kialakításában való közreműködés.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése
alapján beszerzett nyilatkozatok figyelembevételével a Munkacsoport elnökének dr. Virág Csabát, OBH-ba beosztott
bírót jelöltem ki.
A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a Szabályzat
rendelkezései az irányadóak.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
499/2014. (XI. 20.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről
Az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, valamint a 14. §-a, valamint a munkacsoportok
ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 2. § (1) bekezdése alapján
2014. november 20. napjától 2015. november 15. napjáig
terjedő időszakra
„Sajtószóvivői munkacsoport”-ot
(a továbbiakban: Munkacsoport) hoztam létre a bírósági
sajtószóvivői és sajtótitkári hálózat munkájának segítése
céljából.
A Munkacsoport feladata a sajtószóvivők, bírák és igazságügyi alkalmazottak közötti kommunikáció fejlesztése, a
sajtószóvivői hálózat hatékonyságának növelése, illetve annak folyamatos tájékoztatása, valamint irányvonalak meghatározása a bíróságok hosszú távú kommunikációs stratégiájához és a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése céljából.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése
alapján beszerzett nyilatkozatok figyelembevételével a Munkacsoport elnökének dr. Nyíri Beátát, az Egri Törvényszék
elnökét jelöltem ki.
A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a Szabályzat
rendelkezései az irányadóak.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/11. SZÁM
502/2014. (XI. 24.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék területén bírói túlbetöltés
engedélyezéséről
A bíróságok és az OBH gazdálkodásáról szóló szabályzatról rendelkező 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 3. számú
melléklete 3. § (1) bekezdése alapján a Kaposvári Törvényszék részére a Siófoki Járásbíróságon 2014. szeptember 1.
napjától 2015. december 31. napjáig 1 fő bírói túlbetöltést
engedélyezek.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
520/2014. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
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 Szombathelyi Törvényszéken 1 db járásbírósági bírói álláshelyet (29. számú) 1 db törvényszéki bírói
álláshellyé 2014. december 5-ei hatállyal átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2014. december 5-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE
számú határozat 3.17.1. és 3.17.2. pontjait:
A Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
3.17.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 21 fő,
3.17.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 24 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
537/2014. (XII. 10.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén betöltetlen
szaktanácsadói hely átcsoportosításáról
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 3. §-ának (6)
bekezdése alapján a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
betöltetlen 1 polgári-gazdasági szaktanácsadói helyet
2017. november 14. napjáig a Pécsi Ítélőtábla illetékességi
területére átcsoportosítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK
131/2014. (XI. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a Győri Törvényszéken 2014.
november 10. napján megtartott ülésén A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. §
(1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
attól a célkitűzéstől vezérelve, hogy a XXI. század követelményeinek eleget téve lefektesse és megjelenítse azokat a
kiemelt és hangsúlyos értékeket, amelyek az igazságszolgáltatás függetlenségét szolgálják, az Országos Bírósági Hivatal
Bírósági Integritás Munkacsoportjának előkészítő tevékenységét folytatva, a Magyar Bírói Egyesület által 2005. évben
elfogadott Bírák Etikai Kódexének értékeit továbbépítve,
Magyarország bíráival folytatott széleskörű egyeztetést követően elfogadja a bírák Etikai Kódexét és azt közzéteszi a
bíróságok központi honlapján.
Az Etikai Kódex a demokratikus jogállam független bíráival szemben támasztott, a jogszabályi előírásokon túlmutató,
magasabb morális elvárásoknak megfelelő normák között
meghatározza a bírák által követendő magatartásokat, tartalmazza továbbá azokat a bírói hivatás tekintélyét sértő
vagy veszélyeztető magatartásokat, amelyek vétkes megszegése a Bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 105. § b) pontja szerinti fegyelmi vétséget
valósíthatnak meg.
Az Országos Bírói Tanács az Etikai Kódex elfogadásával
egyidejűleg felkéri a Magyar Bírói Egyesületet, hogy állítson
fel Etikai Tanácsadó Testületet, amely bármely Magyarországon kinevezett bíró, ülnök vagy igazságügyi alkalmazott
kérelmére nyilvánosan közzétett elvi álláspontot alakíthat ki
egy adott magatartásnak a bírák Etikai Kódexébe ütközéséről, iránymutatást nyújtva etikai kérdésekben a bírói kar, az
ülnökök és az igazságügyi alkalmazottak részére.
Ennek keretét az Országos Bírói Tanács a Magyar Bírói
Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásában
rögzíti. Az Etikai Kódex 2015. január 1. napján lép hatályba.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

2014/11. SZÁM
132/2014. (XI. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 76/2013. (X. 8.) OBT határozata 2. pontját módosítja: "2. A plakett annak a közmegbecsülést szerzett külföldi állampolgárságú bírónak, valamint
igazságügyi alkalmazottnak, továbbá más jogászi hivatásrend
azon képviselőjének adományozható, aki a magyar igazságszolgáltatásért hosszabb időn át kifejtett, kimagasló tevékenysége alapján arra érdemes. Az elismerés kivételesen
elhunyt személynek is odaítélhető."
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
133/2014. (XI. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács elfogadja a 2015. I. félévi üléstervét az alábbiak szerint:
2015. január 13.
1./
A jogszabályváltozásokból eredő feladatok megtárgyalása
2./
Tájékoztató az OBT 2015. évi költségvetéséről,
illetve a Bíróságok fejezet 2015.évi költségvetéséről
3./
A törvényszékek gazdálkodásának ellenőrzéséről
készült vizsgálati anyagokból levonható általános tapasztalatok megvitatása
2015. február 10.
1./
Az OBH elnökének 2014. II. félévi beszámolója
2./
Az OBH elnöke és a Kúria elnöke vezetői kinevezései esetén a véleményező szerv javaslatától eltérés során figyelembe veendő elvek megvitatása, elfogadása
3./
Az EKOP/ÁROP projektekkel kapcsolatban tájékoztató az elért eredményekről, fejlesztésekről
2015. március 10.
1./
Előterjesztés a bírák és igazságügyi alkalmazottak
augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe alkalmából adományozható 2015. évi állami kitüntetésekről
(Juhász Andor-díj, címadományozások, Pro Iustitia
Hungarorum plakett adományozása, Bírósági Szolgálatért Oklevél adományozása)
2./
A szolgálati bíróságok elnökeinek beszámolója a
szolgálati bíróságok 2014. évi tevékenységéről
3./
A soros elnök beszámolója, a soros elnökség átadása,
átvétele
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2015. április 14.
1./
A munkacsoportok elnökeinek tájékoztatói a munkacsoportok tevékenységéről
2./
Éves ellenőrzési jelentés az OBH Ellenőrzési Főosztály 2014. évi tevékenységéről
3./
Beszámoló az OBT nemzetközi kapcsolatairól
4./
Tájékoztató informatikai beszerzésekről
5./
Tájékoztató gépjármű és irodabútor beszerzésekről,
más közbeszerzésekről
2015. május 12.
1./
Az OBT 2015. II. félévi üléstervének összeállítása
2./
Tájékoztató az OBH elnöke által a bírói, valamint a
bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2014. évben folytatott gyakorlatról
3./
Tájékoztató a Kúria elnökének a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2014. évben
folytatott gyakorlatról
4./
Tájékoztató a megüresedő bírói álláshelyek betöltésének szempontjairól és az OBH elnökének a bírói
álláshelyre vonatkozó 2014. évi pályázat kiírási gyakorlatáról
5./
A MABIE elnökének tájékoztatója a bírói életpályamodellről
6./
Az OBH elnökének tájékoztatója a 2014. évi ügyforgalmi adatokról és a megüresedő bírói álláshelyek átcsoportosításának szempontjairól, okairól
2015. június 9.
1./
Tájékoztató az OBT nemzetközi kapcsolatairól
2./
Az OBH elnökének tájékoztatója a bírósági közvetítői eljárás, a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a nyitott bíróságok programok eredményeiről és más „jó
gyakorlatokról” a bíróságok szolgáltató jellegének
erősítése körében
3./
Az OBT tagok összbírói értekezletekkel kapcsolatos
tapasztalatainak összegzése
4./
Az OBH elnökének tájékoztatója a Fejezeti beruházásokról, épület-felújításokról
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
134/2014. (XI. 10.) OBT
határozat

2014/11. SZÁM
135/2014. (XI. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Szőke Zoltán Szombathelyi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé történő ismételt kinevezéséhez nem járul hozzá.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
136/2014. (XI. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Idzigné dr. Novák Csilla fővárosi törvényszéki bíró áthelyezésével nem ért egyet.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
137/2014. (XI. 18.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Tóth András siklósi
járásbírósági bírósági titkár bírói kinevezésre való felterjesztésével egyetért.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
138/2014. (XI. 18.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Csűri Éva Katalin kúriai
bíró kérelmére – lemondására tekintettel – hozzájárul
a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a bíró szolgálati
viszonyának 2014. december 30-ai hatállyal történő
megszűnéséhez.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Szűcs János Szeghalmi Járásbíróság elnökévé történő ismételt kinevezéséhez hozzájárul.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Domján Béla Zoltánt, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Dorogi Csillát, a Balassagyarmati Járásbíróság bíráját,
dr. Evanics Jánost, a Tatabányai Járáősbíróság bíráját,
dr. Gelencsér Szabolcsot, a Nagyatádi Járásbíróság bíráját,
dr. Németh Attila Balázst, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság
bíráját,
dr. Németh Helént, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Schmidt Szilárdot, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Striegl Pétert, a Bajai Járásbíróság bíráját,
dr. Szrogh Csabát, a Miskolci Járásbíróság bíráját,
dr. Urszin Mariannát, a Miskolci Járásbíróság bíráját 2014.
december 1. napjától határozatlan időtartamra,
dr. Juhász Ildikó Orsolyát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Kovács-Puskás Évát, a Veszprémi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Tolnai Györgyi Zsuzsannát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát a 2014. december 1. napjától 2017. november
30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Apari Szabocs Jánost, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági
titkárát,
Csedrekiné dr. Tóth Boglárkát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Tóth Andrást, a Siklósi Járásbíróság bírósági titkárát a
2014. december 15. napjától 2017. december 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá
k i n e v e z t e,
dr. Garáné dr. Horváth Diána, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírájának kinevezését a 2014. december
1. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő időtartamra
m e g h o s s z a b b í t o t t a,
dr. Csűri Éva Katalint, a Kúria bíráját, kúriai tanácsost 2014.
december 30. napjával – lemondására tekintettel,
Rigóné dr. Szabó Zsuzsannát, a Balassagyarmati Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót 2015. március 30. napjával,
dr. Rejtő Ilkát, a Miskolci Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2015. április 15. napjával,

2014/11. SZÁM
dr. Hlinyánszkí Éva Alexandrát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját, címzetes törvényszék bírót 2015. április 30.
napjával,
dr. Horváth Zsoltot, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető
bíráját, címzetes táblabírót 2015. július 31. napjával – nyugállományba helyezés iránti kérelmükre tekintettel –
f e l m e n t e t t e.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

CÍM ADOMÁNYOZÁS
489/2014. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2014. november hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
a Kúrián
dr. Belegi József tanácselnöknek,
dr. Buzinkay Zoltán tanácselnöknek,
dr. Kárpáti Zoltán tanácselnöknek
2014. november 1. napjától kúriai tanácsos címet adományozok.
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Nyujtó Katalin, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája a Bjt. 174. § (2) bekezdése szerint címzetes törvényszéki bíró cím viselésére jogosult.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
490/2014. (XI. 17.) 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 Dunakeszi Járásbíróság egy civilisztika
ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2014/7-8. számában a 369/2014. (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
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492/2014. (XI. 17.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Halász Etelka
bírót – a 266/2014. (VI. 25.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az Országos Bírói Tanács 136/2014.
(XI. 10.) OBT számú határozatára figyelemmel – 2014. december 1. napjával a Pécsi Ítélőtábláról a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
494/2014. (XI. 19.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Tolnai
Györgyi Zsuzsanna bírót – első bírói kinevezésére tekintettel – 2014. december 1. napjával a Tiszafüredi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
495/2014. (XI. 19.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Kovács-Puskás Éva bírót – első bírói kinevezésére tekintettel – 2014. december 1. napjával a Pápai Járásbíróságra
osztom be.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
496/2014. (XI. 19.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról

2014/11. SZÁM
509/2014. (XI. 28.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Tóth Gyulát,
a 2014. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

510/2014. (XI. 28.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettesének
kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Rosnerné
dr. Romenda Zsuzsannát, a 2014. december 1. napjától
2020. november 30. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
511/2014. (XII. 1.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály
főosztályvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 33. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel arra, hogy egyetlen egy pályázat sem
érkezett – az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály
főosztályvezetői állásának betöltésére a Bírósági Közlöny
2014/9. számában kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Juhász Ildikó
Orsolya bírót – első bírói kinevezésére tekintettel – 2014.
december 1. napjával a Kunszentmártoni Járásbíróságra
osztom be.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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513/2014. (XII. 3.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal Műszaki Főosztály
főosztályvezetőjének megbízásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján
az Országos Bírósági Hivatal Műszaki Főosztály
főosztályvezetői állásának betöltésére – a Bírósági Közlöny
2014/9. számában megjelent pályázati kiírásra – benyújtott
pályázatot elbírálva megbízom Gatter János Lászlót a
Műszaki Főosztály főosztályvezetői feladatainak ellátásával
2014. december 1. napjától határozatlan időtartamra.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
514/2014. (XII. 3.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezetőjének megbízásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján
az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezetői állásának betöltésére – a Bírósági Közlöny
2014/9. számában megjelent pályázati kiírásra – benyújtott
pályázatot elbírálva megbízom Korsósné Kovács Andreát a
Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetői feladatainak
ellátásával 2014. december 1. napjától határozatlan
időtartamra.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
515/2014. (XII. 3.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal Projekt Iroda
főosztályvezetőjének megbízásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján
az Országos Bírósági Hivatal Projekt Iroda főosztályvezetői
állásának betöltésére – a Bírósági Közlöny 2014/9.
számában megjelent pályázati kiírásra – benyújtott
pályázatokat elbírálva megbízom dr. Kis Gergelyt a Projekt
Iroda főosztályvezetői feladatainak ellátásával 2014.
december 1. napjától határozatlan időtartamra.

2014/11. SZÁM
518 /2014. (XII. 5.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal Közbeszerzések és
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
főosztályvezetőjének megbízásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján
az Országos Bírósági Hivatal Közbeszerzések és
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezetői
állásának betöltésére – a Bírósági Közlöny 2014/9.
számában megjelent pályázati kiírásra – benyújtott
pályázatokat elbírálva megbízom dr. Soltész Adrienn
Erzsébetet a Főosztály főosztályvezetői feladatainak
ellátásával 2015. február 16. napjától határozatlan
időtartamra.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
521/2014. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Szabó Sándort, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját a
Szombathelyi Törvényszék elnökének indítványára – a
Szombathelyi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoport
csoportvezetőjévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt.
34. § (1) bekezdése alapján 2014. december 5. napjától a
Szombathelyi Törvényszékre áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
524/2014. (XII. 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. Apari
Szabolcs János bírót – első bírói kinevezésére tekintettel –
2014. december 15. napjával a Paksi 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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525/2014. (XII. 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. Tóth András
bírót – első bírói kinevezésére tekintettel – 2014. december
15. napjával a Mohácsi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
526/2014. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Csedrekiné
dr. Tóth Boglárka bírót – első bírói kinevezésére
tekintettel – 2014. december 15. napjával a Ceglédi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
KIJELÖLÉSEK
505/2014. (XI. 26.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági
titkárok kijelöléséről
dr. Bekes Dalma Lídiát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírósági titkárát, dr. Kollár Gábort,
a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárát és dr. Gálig
Pétert, a Siófoki Járásbíróság bírósági titkárát 2015. január 1.
napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
506/2014.(XI. 26.) 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 – dr. Andódi Henriettát, a
Karcagi Járásbíróság bíráját 2014. december 15. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

2014/11. SZÁM
507/2014. (XI. 26.) 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. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Nyujtó Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
címzetes törvényszéki bíráját 2014. december 15. 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
528/2014.(XII. 8.) 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 – dr. Varga Beát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2015. január 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
KIRENDELÉSEK
503/2014. (XI. 26.) OBHE számú
határozat
bírónak a Győri Ítélőtáblára történő kirendeléséről
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. Cseke Ivettet, a Veszprémi Törvényszék bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a
2015. január 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő
időtartamra a Győri Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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2014/11. SZÁM

504/2014. (XI. 26.) OBHE számú
határozat
bírák Szegedi Törvényszékre történő kirendelésének
meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – eredeti
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása
mellett – dr. Nagy László debreceni törvényszéki tanácselnök, hadbíró ezredest és dr. Vatai István debreceni törvényszéki bíró, hadbíró alezredest – hozzájárulásukkal – a
2015. január 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő
időtartamra a Szegedi Törvényszékre ismételten kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
519/2014. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI .törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján –hozzájárulásával –
1. dr. Kiglics Attilát, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját
eredeti beosztásából eredő
megtartása nélkül, továbbá

ítélkezési

tevékenysége

2. dr. Farkas Antóniát és
3. Idzigné dr. Novák Marianna Csillát, a Fővárosi
Törvényszék bíráit,
4. dr. Hóbor Gabriellát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
5. dr. Króneisz Gábort, a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
6. dr. Horváth Dórát, a Miskolci Törvényszék bíráját,
7. dr. Lakatosné dr. Gerzson Nórát, a Szekszárdi
Törvényszék csoportvezető bíráját,
8. dr. Deák Zsoltot, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját,
9. Tóthné dr. Drenkó Szilviát, a Szolnoki Járásbíróság
bíráját,
10. dr. Gábor Áront, a Szeghalmi Járásbíróság bíráját
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása
mellett,
2015.
január
1.
napjától
2015. március 31. napjáig, valamint

11.
Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolyát, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnökét
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett, 2015. január 1. napjától 2015. június 30.
napjáig terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
523/2014. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
bíró Pécsi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
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. Hudvágner Andrást,
a Pécsi Járásbíróság bíráját – eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett,
hozzájárulásával – a 2015. január 1. napjától 2015. június 30.
napjáig terjedő időtartamra a Pécsi Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
527/2014. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
bírák Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
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, hozzájárulásával,
1. dr. Vágó Máriát, a Szegedi Törvényszék bíráját – eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett, – 2015. január 1. napjától 2015. február 28. napjáig,
2. Sólyomváriné dr. Csendes Máriát, a Szolnoki
Törvényszék tanácselnökét és
3. dr. Válik Edinát, a Szolnoki Járásbíróság címzetes
törvényszéki bíráját
– eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2015. március 1. napjától
2015. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi
Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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EGYÉB HATÁROZATOK
465/2014. (XI. 3.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Fővárosi
Ítélőtáblára történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Örkényi
László, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2015. január 15. napjával megszüntetem és
2015. január 16. napjától határozatlan időtartamra ítélőtáblai
bíróként a Fővárosi Ítélőtáblára beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
477/2014. (XI. 10.) OBHE számú
határozat
Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjának kijelöléséről
A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló, 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B. §-ának (5) bekezdése alapján dr. Varga Vivien Éda bírót 2014. november 10.
napjától 2019. október 31. napjáig a Felvételi Versenyvizsgabizottság tagjává nevezem ki.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
493/2014. (XI. 18.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Törvényszék kollégiumvezetője vezetői
tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése
alapján megállapítom, hogy dr. Krajkó Zsuzsanna, a Szegedi
Törvényszék kollégiumvezetőjének vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2014. november
20. napjával megszűnik, ezért őt 2014. november 21. napjától a Szegedi Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2014/11. SZÁM
501/2014. (XI. 21.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Budai Központi
Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Matusik
Tamás, az Országos Bírósági Hivatalba – a 243/2014.
(VI. 11.) OBHE számú határozattal – beosztott bíró hivatali
beosztását, kérelmére 2014. december 31. napjával megszüntetem és 2015. január 1. napjától határozatlan időtartamra, a
hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, bíróként
a Budai Központi Kerületi Bíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
512/2014. (XII. 1.) 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. Gyekiczky
Tamást, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bíráját a 2014. december 1. napjától 2015. március 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
516/2014. (XII. 3.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Budapesti II. és
III. Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján
dr. Böcskeiné dr. Leicht Erika Katalin, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását
a
2014. december 31. napjával megszüntetem és
2015. január 1. napjától határozatlan időtartamra járásbírósági bíróként a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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522/2014. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Fővárosi
Törvényszékre történő beosztásáról

2014/11. SZÁM
dr. Kenesei Juditot, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesét 2014. december 1. napjától – a vezetői megbízás
lejártára tekintettel – a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiumába, a Cégbíróságra bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Vadász
Viktor, az Országos Bírósági Hivatalba – a 236/2012.
(VII. 30.) OBHE számú határozattal – beosztott bíró hivatali beosztását, kérelmére 2015. január 15. napjával megszüntetem és 2015. január 16. napjától határozatlan időtartamra
törvényszéki bíróként a Fővárosi Törvényszékre beosztom.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

dr. Mikula Mártát, a Budapest Környéki Törvényszék tisztviselőjét a 2014. november 15. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszékre
bírósági ügyintézői munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Meggyesi Klárát, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát 2014. december 1. napjától a Fővárosi Törvényszékre
á t h e l y e z t e,
dr. Bóka Máriát,
dr. Barnóczki-Elsasser Endrét,
Lugosiné dr. László Mónika Anitát, a Budakörnyéki Járásbíróság
bíráit 2014. november 17. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására
k i j e l ö l t e.

A Fővárosi Törvényszék elnöke

dr. Piti Sándort a 2014. november 10. napjától 2015. május
9. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába,
dr. Nánási Mátét, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2014. november 20. napjától határozatlan időre,
dr. Kádár Petrát a 2014. december 1. napjától 2015. május
31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra bírósági titkári munkakörbe bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,

A Győri Törvényszék elnöke

dr. Mészáros Ariel Ferencet, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát, 2014. november 1. napjától határozatlan időre a Győri
Járásbíróságra,
dr. Szentirmay Andreát, a Soproni Járásbíróság bírósági titkárát 2014. november 1. napjától határozatlan időre a Soproni
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e.

A Gyulai Törvényszék elnöke

dr. Szűcs Jánost, a Szeghalmi Járásbíróság bíráját 2014. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Szeghalmi Járásbíróság elnökévé
k i n e v e z t e.

A Miskolci Törvényszék elnöke

dr. Bacsó-Szemán Zsuzsannát, a Miskolci Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Szabó Bernadettet, az Ózdi Járásbíróság 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 Nyíregyházi Törvényszék elnöke

Vadné dr. Berta Mariannt a 2014. november 20. napjától a
2015. november 20. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
Vadné dr. Berta Mariannt, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági titkárát egyidejűleg büntetés-végrehajtási ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá
k i j e l ö l t e.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

dr. Zsákai Viktóriát a 2014. november 1. napjától 2015. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
k i n e v e z t e,
dr. Pospis Emőkét, a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnökét 2014. december 1. napjától – lemondására tekintettel
– bírói munkakörbe
b e o s z t o t t a.
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A Szolnoki Törvényszék elnöke

dr. Hild Ágnest, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2014. november 20. napjától a Szolnoki Járásbíróság és a Jászberényi
Járásbíróság illetékességi területére nyomozási bírói feladatok ellátására
k i j e l ö l t e.

A Veszprémi Törvényszék elnöke

dr. Horváth Tündét, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját 2014. december 1. napjától 2020. november
30. napjáig terjedő időtartamra a Veszprémi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság elnökévé
k i n e v e z 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
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,
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- 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
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,
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- 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.

vizsgálathoz való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3)
bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
továbbá
a
vagyon-nyilatkozattételi
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.

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

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 adattovábbítás 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

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
532/2014. (XII. 9.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Ítélőtábla
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott
stratégiai céloknak,
- a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
- a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
- a Fővárosi Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(büntető ügyszakban a folyamatban maradt ügyek egy
tárgyaló tanácsra jutó számának további csökkentése,
az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
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bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. 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 Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Gödöllői Járásbíróság elnöki álláshelyének (85.
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 vezetői gyakorlat előnyt jelent.
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 Gödöllői 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
a Budapest Környéki 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,
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- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.
2. a Monori Járásbíróság
(86. számú) betöltésére.

elnöki

álláshelyének

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 polgári ügyszakos bírói gyakorlat,
továbbá vezetői gyakorlat előnyt jelent.
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 Monori 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
a Budapest Környéki 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:
2015. január 30. napja 16.00 óra.
Az 1-2. szám alatti pályázat Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez (1143 Budapest, Pf. 175.) kell 3 példányban
benyújtani.
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A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

2014/11. SZÁM
A Kecskemét Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki álláshelyének (86. számú) betöltésére.

a Kecskeméti Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezetői álláshelyének (51. számú) betöltésére.

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

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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és
pályaművét.

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

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,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint
a Kaposvári 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.

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 csoportvezetői 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:
2015. január 30. napja.
A pályázat Kaposvári Törvényszék elnökéhez (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) kell 3 példányban benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja.
A pályázatot a Kecskeméti Törvényszék elnökéhez
(6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) kell benyújtani.
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BÍRÓI PÁLYÁZATOK
538/2014. (XII. 10.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán két ítélőtáblai
bírói álláshelyre
A Fővárosi Ítélőtábla két gazdasági ügyszakos bírói (Polgári Kollégium 42., 77. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a 6 éves bírói gyakorlatnak, illetve
törvényszéken kötelmi perek, valamint cégügyek tárgyalásában, intézésében szerzett gyakorlatnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 12.00 óra.
A pályázatot a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
491/2014. (XI. 17.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Dunakeszi Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (166. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak
van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja.
A pályázatot a Dunakeszi Járásbíróság elnökéhez (2121
Dunakeszi, Pf.: 53.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
533/2014. (XII. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budakörnyéki Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
A Budakörnyéki Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos
bírói (247. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.
A pályázatot a Budakörnyéki Járásbíróság elnökéhez
(1143 Budapest, Pf. 177.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
529/2014. (XII. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (325. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári (vagyonjogi) jogterületen
szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja.
A pályázatot a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
530/2014. (XI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (P.III. Csoport 354. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári (vagyonjogi) jogterületen
szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja.
A pályázatot a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökéhez
(1055 Budapest, Markó u. 25.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
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531/2014. (XII. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
A Szolnoki Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos járásbírósági bírói (75. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van
jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja.
A pályázatot a Szolnoki Járásbíróság elnökéhez (5000
Szolnok, Kossuth út 1.) kell benyújtani.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Balassagyarmati Törvényszéken 1 bírósági titkári
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 13.00 óra.
2. a Balassagyarmati Járásbíróságon 1 bírósági titkári
állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 13.00 óra.
Az 1-2. szám alatti pályázatokat a Balassagyarmati Törvényszék elnökéhez (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér
2.) kell benyújtani.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Járásbíróságon 1 bírósági titkári állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 15. napja.
A pályázatot a Szekszárdi Törvényszék elnökéhez (7100
Szekszárd, Dózsa György u. 2.) kell egy példányban benyújtani.

2014/11. SZÁM
EGYÉB PÁLYÁZATOK
Európai jogi szaktanácsadói pályázatok

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén (Debreceni Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Nyíregyházi Törvényszék, Egri Törvényszék) 1 fő polgárigazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2015. március 1. napja.
2. a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területén (Budapest Környéki Törvényszék, Székesfehérvári Törvényszék, Balassagyarmati Törvényszék) 3 fő büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2015. március 1. napja.
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3. a Győri Ítélőtábla illetékességi területén (Győri
Törvényszék, Tatabányai Törvényszék, Szombathelyi
Törvényszék, Veszprémi Törvényszék) 3 fő büntető
ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2015. március 1. napja.
4. a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén (Szegedi
Törvényszék, Gyulai Törvényszék, Kecskeméti Törvényszék, Szolnoki Törvényszék) 1 fő polgárigazdasági ügyszakos és 1 fő büntető ügyszakos európai
jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
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A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.
A tisztségek betöltésének időpontja:
2015. március 1. napja.
Az 1-5. szám alatti pályázatokat 3 példányban a pályázó felett munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül
kell az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez (1055 Budapest,
Szalay utca 16.) benyújtani.
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és az
adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít a pályázatról, arról, hogy pályázatot támogatja vagy ellenzi.
6. az Országos Bírósági Hivatalban (elsődlegesen a
Fővárosi Törvényszék illetékességi területén) 1 fő büntető ügyszakos, 1 fő közigazgatási ügyszakos, 1 fő
munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadói
tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az az OBH-ba beosztott bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az európai
unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar
nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 16.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a
szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely
ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 30. napja 16.00 óra.

A tisztségek betöltésének időpontja:
2015. március 1. napja.

A tisztség betöltésének időpontja:
2015. március 1. napja.

A pályázatot az OBH elnökéhez kell benyújtani.

5. a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 2 fő
büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség
betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

Főosztályvezetői állás

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék Humánpolitikai
Főosztálya főosztályvezetői állásának betöltésére.
Az állásra azok pályázhatnak, akik felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a bírósági humánpolitikai területen szerzett tapasztalat,
továbbá legalább 5 éves vezetői gyakorlat.
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A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló, többször módosított 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és
tényeket, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn. A hatósági
erkölcsi bizonyítvány tekintetében a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a Budapest Környéki
Törvényszéket kell megjelölni, amely szerve az Iasz. 37/B. §
(3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja. A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 15. napja 14.00 óra.
A pályázatot a Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez
(1443 Budapest, Pf. 175.) kell benyújtani.

2014/11. SZÁM
HÍREK
Szolgálati viszony megszűnés
Szolgálati viszonya megszűnt határozott idejű kinevezése lejártára
tekintettel
dr. Nagy Szabolcsnak, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárának 2014. november 30. napjával.

PROGRAMOK
2014. december 15.
Évértékelés a 2014-ben kiutazott bírákkal és igazságügyi
alkalmazottakkal – bírák, bírósági titkárok és bírósági
fogalmazók részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 16-17.
Társasházi ügyek, lakásügyek a Ptk. hatálybalépése után –
bírák, bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
2014. december 18-19.
Önállóan ellátható bírósági titkári feladatok végrehajtási
ügyekben – bírósági titkárok részére
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia
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