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UTASÍTÁSOK

8

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2015. (VIII.25.) utasítása az Országos Bírósági Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

21

395/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Kúria engedélyezett létszámáról
396/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
397/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról
398/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
399/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról
400/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról
401/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett létszámáról
402/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
403/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról
404/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Pécsi Törvényszék engedélyezett létszámáról
405/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
406/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról
407/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
408/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
409/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról
410/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról
411/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról
412/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról
413/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról
414/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról
415/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszámáról
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416/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
417/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
418/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
419/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
420/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

36

19/2015. (III. 10.) OBT határozat
67/2015. (VII. 20.) OBT határozat
68/2015. (VIII. 6.) OBT határozat a Szegedi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálása előtti előzetes vélemény-nyilvánításról
69 /2015. (VIII.26.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése tárgyában

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

37

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

37

CÍMADOMÁNYOZÁS
369/2015. (VIII. 11.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2015. augusztus hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
374/2015. (VIII. 14.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
375/2015. (VIII. 14) OBHE számú határozat a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
376/2015. (VIII. 24.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
378/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
379/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
380/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
381/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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382/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
383/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
384/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
385/2015. (VIII. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
388/2015. (VIII. 27.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
429/2015. (IX. 7.) OBHE számú határozat a Kúria tanácselnökének, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való megbízásáról
431/2015. (IX. 10.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
377/2015. (VIII. 24.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági
titkárok kijelöléséről
425/2015. (IX. 7.) OBHE számú határozat a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
391/2015. (VIII. 31.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Törvényszékre történő kirendeléséről
426/2015. (IX. 7.) OBHE számú
kirendeléséről

határozat bírák Budapest Környéki Törvényszékre történő

427/2015. (IX. 7.) OBHE számú határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
430/2015. (IX. 8.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
433/2015. (IX. 14.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Törvényszékre történő kirendeléséről
434/2015. (IX. 14.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/D.§ban meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
337/2015. (VII.17.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
353/2015.(VII.29.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
beosztásáról
364/2015. (VIII.6.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
386/2015. (VIII.26.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
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387/2015. (VIII.26.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

390/2015. (VIII.31.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő beosztásáról
393/2015. (IX.01.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
394/2015. (IX.01.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
424/2015. (IX. 7.) OBHE számú
tisztségének megszűnéséről

határozat a Tatabányai Törvényszék kollégiumvezetője

vezetői

428/2015. (IX.7.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

44

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
389/2015. (VIII. 27.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
422/2015. (IX. 7.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
423/2015. (IX. 7.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Törvényszéken egy

436/2015. (IX. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szentesi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
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441/2015. (IX. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
442/2015. (IX. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
443/2015. (IX. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

50

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
részt vevő szervezeti egységek egyéb, az elnöki
biztos feladatának végrehajtásához nem kapcsolódó
tevékenységére az elnöki biztos utasítási és ellenőrzési
jogköre nem terjed ki.

UTASÍTÁSOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
4/2015. (VIII.25.) utasítása
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás módosításáról

(4) Az elnöki biztos és a szervezeti egység vezetője
kötelesek a feladatok végrehajtása során együttműködni,
és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

1. §

(5) Az elnöki biztos megbízatásának ideje alatt az
Elnöki Kabineten keresztül tartja a kapcsolatot az OBH
elnökével.

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás (a
továbbiakban: SZMSZ) 1. § (6) bekezdése helyébe az
alábbi szöveg lép:

(6) Az elnöki biztos kinevezését annak lejártakor az
OBH elnöke meghosszabbíthatja.
(7) Az OBH elnöke az elnöki biztos megbízatását
a határozott idő lejárta előtt indokolás nélkül
visszavonhatja.”

„(6) Az OBH szervezeti egységei: az OBH elnöke
mellett működő, főosztályi jogállású Elnöki Kabinet, a
főosztályok, a főosztályi jogállású Magyar Igazságügyi
Akadémia (a továbbiakban: MIA), valamint az osztályok,
irodák és titkárságok. Osztályok működhetnek az elnök,
az Elnöki Kabinet vagy az elnökhelyettesek közvetlen
irányítása alatt, valamint a főosztályokon belül önálló
szakmai vagy funkcionális tevékenységgel.”

3. §
Az SZMSZ 14. § (8) bekezdése helyébe az alábbi szöveg
lép:
„(8) A projektszervezetek tevékenységét illetően azok
létrehozására, tagjainak feladatkörének, céljainak
meghatározására, működésének időtartamára, a
szükséges anyagi források biztosítására, a döntéshozatali
folyamatra vonatkozó szabályokra az OBH elnökének
külön utasításában foglaltak az irányadók.”

2. §
Az SZMSZ az alábbi 6/A. §-sal és az azt megelőző
alcímmel egészül ki:
„Az elnöki biztos

4. §
6/A. §
(1) Az SZMSZ 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az
alábbi szöveg lép:

(1) Az OBH elnöke határozott időre elnöki biztost
nevezhet ki olyan kiemelt feladat végrehajtásának
irányítására és ellenőrzésére, amely az OBH több
szervezeti egységének összehangolt működését igényli.

„b) közreműködik a stratégiai feladatok, a szakmai
szervezeti egységekkel való érdemi kommunikáció
megvalósításában, továbbá ellátja az OBH elnöke
feladatainak
teljesítéséhez
szükséges
szervezési,
ügyviteli, technikai teendőket,”

(2) Az elnöki biztos kinevezési okirata tartalmazza a
kinevezés időtartamát, a feladat pontos leírását és a
feladat végrehajtása során az elnöki biztos által utasítható
és ellenőrizhető szervezeti egységek felsorolását, a
külső szervek, szervezetek előtti képviseleti jogkörének
terjedelmét, valamint az elnöki biztos céljuttatását.
(3)

5. §
Az SZMSZ 26. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

Az elnöki biztos feladatának végrehajtásában

8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 8. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

igazságszolgáltatásba való beépítésében,

„Bírósági Főosztály

m) részt vesz a bírák és a bírósági vezetők
továbbképzésére vonatkozó igazgatási jellegű tematikák,
koncepciók kidolgozásában,

26. §
(1) A főosztály ellátja az OBH elnökének hatáskörébe
tartozó bíróságok igazgatásának a központi feladatait.

n) intézi a feladatkörébe utalt panaszügyeket és
közérdekű bejelentéseket,
(2) Az Igazgatási Osztály:
a) az OBH elnökének döntése alapján kidolgozza
az igazgatási vizsgálatok szempontjait, koordinálja
és összefoglalja a vizsgálatok tapasztalatait, elkészíti
a vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedések terveit,
ellenőrzi azok végrehajtását,

o) előkészíti a feladatai ellátásához kapcsolódó OBH
elnöki utasítások, ajánlások tervezeteit,
p) gondoskodik a „jó gyakorlatok” gyűjtéséről,
közzétételéről, kapcsolódó intézkedések megtételéről,
valamint gondozza a bíróságokon kötelezően és
ajánlottan használható nyomtatványokat,

b) az OBH elnökének utasítása alapján vizsgálja az
ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek igazgatási
tevékenységét, továbbá a bíróságokon átfogó, cél-,
rendkívüli vagy utóvizsgálatot folytat,

q) az OBH elnökének megbízásából részt vesz
az ítélőtáblák, a törvényszékek összbírói és vezetői
értekezletén,

c) előkészíti a tevékenységi körébe tartozó OBH elnöki
intézkedések tervezetét,

r) szakmai feladatainak ellátása során kapcsolatot tart
és egyeztetéseket folytat az illetékes minisztériumokkal
és a bírósági eljárásokban érintett más szervekkel,

d) részt vesz a bíróságok illetékességi területének
változásaira vonatkozó döntések előkészítésében,
e) tájékoztatást ad a feladatköréhez
jogszabályok értelmezéséről,

s) intézi a közérdekű adatokkal kapcsolatos ügyeket,
megkereséseket,

tartozó

t)
ellátja az országos programok koordinálásával
kapcsolatos feladatokat,

f)
véleményezi az OBH elnöke részére, a bíróságok
elnökei által a bíróság működéséről készített éves
tájékoztatókat,

u) szakmai támogatást nyújt a bíróságok részére a
kiemelt jelentőségű tárgykörökben.

g) előkészíti a bírósági szervezetet érintő előzetes és
utólagos hatásvizsgálatokat,
(3) A Jogszabály-véleményezési Osztály:
a) a bíróságokat érintő jogszabályok tervezetére
a bíróságoktól, illetve az OBH szervezeti egységeitől
érkező észrevételek figyelembevételével előkészíti az
összegző véleményt,

h) előkészíti a bíróságok létszámgazdálkodásával
összefüggő döntések tervezeteit,
i)

előkészíti az ülnökök választását,

b) javaslatot készít a bíróságok feladatkörét
érintő jogszabályok megalkotásának, módosításának
kezdeményezésére,

j)
közreműködik az európai uniós tagsággal
összefüggő bírósági feladatok végrehajtásában, az
európai uniós és más nemzetközi forrásból finanszírozott,
továbbá az egyéb bírósági projektek szakterületének
megfelelő előkészítésében és végrehajtásában, ennek
során együttműködik a Projektirodával, a nemzetközi
kötelezettségből
adódó
feladatok
teljesítéséhez
adatokat szolgáltat, elemzéseket készít,

c) az OBH elnöke részére jogi véleményt és szakmai
állásfoglalást készít, illetve közreműködik azok
kidolgozásában a KSZKF-fel együttműködve,
d) véleményezi az OBH elnökének szabályzat és
ajánlás tervezeteit,

k) közreműködik az OBH elnökének a jogszabályok
által a hatáskörébe utalt beszámolók előkészítésében,
l)

e) gondoskodik
a
jogszabály-véleményezési
bírói hálózat kiépítéséről és működtetéséről, jogi

részt vesz a közvetítői tevékenység (mediáció)
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adatok gyűjtésével kapcsolatos központi feladatokat,

szakáganként az adott szakterületen, szakértelemmel
és gyakorlati tapasztalattal rendelkező bírákról szakmai
adatbázist vezet,

b) ellenőrzi a bíróságok statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítését,

f)
közreműködik a jogszabályváltozások belső és
külső kommunikációjában, ennek érdekében kapcsolatot
tart a kommunikációért felelős szervezeti egységgel és a
honlapok szerkesztőjével,

c) feldolgozza és elemzi a bíróságok statisztikai
adatszolgáltatásának eredményeit,
d) felméri és elemzi a bíróságok munkaterhének
alakulását, különösen az egyéni bírói adatszolgáltatás
időszakos értékelésével, valamint a két és öt éven túl
folyamatban lévő ügyek vizsgálatával, közreműködik a
bírák arányos leterheltségének kialakítására irányuló
szabályozás előkészítésében,

g) részt
vesz
a
jogszabály-véleményezéssel
kapcsolatos külső és belső egyeztetéseken,
h) részt vesz a központi stratégiai programok
megvalósításában, közreműködik egyes szakterületét
érintő projektekben.

e) a bírói álláspályázatok
adatokat biztosít,
(4) A Jogi Képviseleti Osztály:
a) képviseli az OBH-t, az OBH elnökét és a bíróságokat
a bírósági eljárásokban,

kiírásához

statisztikai

f)
véleményezi a statisztikai adatszolgáltatást érintő
jogszabályok tervezetét,
g) a statisztikai adatok szolgáltatásával, elemzésével
közreműködik az OBH elnöki beszámolók készítésében,

b) meghatalmazással ellátja a bírák és a bírósági
alkalmazottak
perbeli
képviseletét
azokban
a
bírósági eljárásokban, amelyekben a pertárs bíróság
képviseletében is eljár,

h) kiadványok megjelentetésével gondoskodik
bírósági statisztikai adatok közzétételéről,

c) a képviselettel kapcsolatos ügyekben koordinál a
bíróságokkal,

a

i)
statisztikai elemzéseket és egyéb háttéranyagokat
készít az OBH elnöke és az OBH szervezeti egységei
részére, jelzi és kezdeményezi az igazgatási vizsgálatok
szükségességét, azokban közreműködik,

d) összegzi és elemzi a bírósági jogkörben
okozott károk megtérítésével kapcsolatos bírósági
eljárások, illetőleg marasztaló ítéletek általánosítható
tapasztalatait, kezdeményezi a károk megelőzése
érdekében szükséges intézkedéseket,

j)
a statisztikai adatok szolgáltatásával és elemzésével
előkészíti az OBH elnökének a bírói munkateher
mérésével és az átlagos országos munkateher, valamint
a szükséges bírói létszám meghatározásával kapcsolatos
döntéseit.”

e) ellátja az OBH jogi képviseletét a bíróságok előtt
polgári, munkaügyi, illetve közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata iránti perekben, közigazgatási,
nemperes bírósági eljárásokban, továbbá egyéb hatósági
eljárásokban, a képviselettel kapcsolatos ügyekben
koordinál a főosztályokkal,

6. §
Az SZMSZ az alábbi 26/A. §-sal és az azt megelőző
alcímmel egészül ki:

f)
a központi igazgatási feladat ellátása körében az
egységes, hatékony, gazdaságos, átlátható jogi képviselet
biztosítása érdekében alkotott, külön szabályozásban
foglaltak alapján végzi el a munkáját,

„Elektronikus Eljárások Főosztálya
26/A. §
(1) Az Elektronikus Eljárások Főosztálya figyelemmel
kíséri a Kormány elektronikus igazságszolgáltatással
kapcsolatos jogalkotói tevékenységét, és gondoskodik
a
bíróságokra
háruló,
az
e-igazságszolgáltatás
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A
főosztály közreműködik a feladatkörébe tartozó
jogszabályok véleményezésében, valamint az OBH

g) elkészíti
a
tevékenységét
érintő
jogszabálytervezetekre vonatkozó észrevételeket.

(5) A Statisztikai Elemző Osztály:
a) gondoskodik a bírósági statisztikai rendszer
fejlesztéséről, szervezi és végzi a bírósági statisztikai
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ad) a civil szervezetek országos névjegyzéke;

elnöke elé terjeszti, és az elnöki jóváhagyást követően
végrehajtja az OBH elnökének stratégiájából következő
fejlesztéseket.

b) a
nyilvántartásokkal
összefüggésben,
a
jogszabályokban
meghatározottak
szerint
adatszolgáltatási és adatkezelési tevékenységet végez.”

(2) Az Elektronikus Szabályozási és Fejlesztési Osztály:
a) vezeti és a bíróságok központi intranetes hálózatán
közzéteszi az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül és
közvetve kapcsolódó bírósági elektronikus eljárások
nyilvántartását,

7. §
Az SZMSZ 27. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály

b) ellátja a fenti eljárások működtetésével kapcsolatos
jogi és igazgatási feladatokat,

27. §
c) ellátja az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül
és közvetve kapcsolódó bírósági elektronikus eljárások
kialakításával és korszerűsítésével kapcsolatos jogi és
igazgatási feladatokat,

(1) A főosztály ellátja az OBH elnökének hatáskörébe
tartozó bíróságok, azaz a fejezet egészére és az
OBH-ra vonatkozó valamennyi személyzeti jellegű
tevékenységet, az OBH elnökének hatáskörbe tartozó
„Bíróságok fejezet” egészére vonatkozó valamennyi
létszám- és bérgazdálkodási feladatot

d) fenti
feladatai
kapcsán
meghatározza
az
elektronikus eljárások megvalósítása érdekében indított
fejlesztések irányát, és szakmai támogatást nyújt az
informatikai fejlesztések során,

.
(2) A Bírósági Osztály:
a) vizsgálja a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
korösszetételét és utánpótlási helyzetét, javaslatot és
tervet készít a szükséges intézkedések megtételére,

e) rendszeresen, a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért
felelős szervezeti egység közreműködésével elemzi és
tanulmányozza a külföldi megoldások és „jó gyakorlatok”
alkalmazhatóságát.

b) ellátja az OBH elnöke kinevezési jogkörébe tartozó
bírósági vezetők személyi ügyeivel, valamint a bírói
állások pályáztatásával, továbbá a bírák kinevezésével,
felmentésével,
áthelyezésével,
kirendelésével
és
kijelölésével kapcsolatos feladatokat,

(3) Az Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati
Osztály:
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a központi
e-szolgáltatásokkal
kapcsolatos
felhasználói
visszajelzéseket, és ezek alapján további fejlesztéseket
készít elő,

c) részt vesz a fogalmazók központi felvételének
végrehajtásában,
így
különösen
a
beérkezett
pályázatok összesítésében, közzétételében, a közlési
kötelezettségek teljesítésében, további és ehhez
kapcsolódó feladatokban,

b) ellátja a központi nyilvántartásokkal kapcsolatos
ügyfélszolgálati feladatokat,

d)

c) felügyeli és irányítja az Országos Nyilvántartási
Irodát.

intézi a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos teendőket,

e) elkészíti
a
Bírósági
Főosztály
részére
a
tevékenységét érintő jogszabálytervezetekre vonatkozó
észrevételeket,

(4) Az Országos Nyilvántartási Iroda:
a) ellátja az alábbi nyilvántartásokkal kapcsolatos
központi feladatokat:

f)
előkészíti az állami kitüntetések, magasabb bírói
címek adományozására, továbbá az OBH hatáskörébe
tartozó jutalmazásokra, egyéb bírósági elismerésekre,
díjakra, illetményemelésekre vonatkozó javaslatokat,

aa) a hirdetményi kézbesítések országos nyilvántartása,
ab) a gondnokoltak nyilvántartása,

g) közreműködik az ítélőtáblák és a törvényszékek
elnökei igazgatási tevékenységének vizsgálatában,

ac) az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása,
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(3) A Hivatali Osztály:
a) részt vesz a szervezeti stratégia kialakításában,
folyamatoptimalizálási
és
folyamatszabályozási
projektekben,

h) közreműködik az OBH elnöke kinevezési jogkörébe
tartozó bírósági vezetők bírói munkájának értékeléséhez
kapcsolódó éves vizsgálati tervek elkészítésében,
elemzi a bírói munka értékelésének adminisztratív
tapasztalatait,

b) támogatja és koordinálja az emberi erőforrások
optimális
elosztását,
az
ellátandó
feladatokkal
összhangban álló szervezeti felépítés kialakítását,

i)
ellátja a bíróságokat érintő feladatkörébe utalt
személyi, munkaügyi feladatokat, figyelemmel kíséri a
bíróságok ilyen irányú tevékenységét,
j)
vezeti a bíróságok személyi és központi munkaügyi
nyilvántartásait,

c) vizsgálja az igazságügyi alkalmazottak utánpótlási
helyzetét, javaslatot és tervet készít a szükséges
intézkedések megtételére,

k) tájékoztatást
ad
a
jogszabályok értelmezéséről,

tartozó

d) gondoskodik a megfelelő erőforrás biztosításáról,
ellátja az OBH toborzás-kiválasztási tevékenységét,

beszámolók

e) ellátja a feladatkörébe utalt személyzeti, munkaügyi
feladatokat, ennek során intézi az OBH-ba beosztott
bírák és igazságügyi alkalmazottak személyi ügyeit,
vezeti a szükséges nyilvántartásokat és az ehhez tartozó
álláshely nyilvántartó rendszert,

l)
közreműködik
összeállításában,

az

feladatkörébe

OBH

elnöki

m) nyilvántartja a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
elektronikus aláírásával kapcsolatos adatokat, valamint
ezzel összefüggésben ellátja az online igényléssel,
adattovábbítással kapcsolatos feladatokat,

f)
koordinálja az igazságügyi alkalmazottak írásbeli
értékelésével kapcsolatos feladatokat,

n) ellátja az OBH elnöke kinevezési jogkörébe tartozó
bírósági vezetők bírói igazolványának kiállításával és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

g) előkészíti az OBH-val szolgálati viszonyban álló
bírák és igazságügyi alkalmazottak tekintetében az állami
kitüntetésekre, egyéb bírósági elismerésekre, díjakra,
valamint a magasabb bírói címek adományozására,
az illetményemelésre és a jutalmazásra vonatkozó
javaslatokat,

o) ellátja a bírák és igazságügyi alkalmazottak
vagyonnyilatkozatai vagyoni részének és az ellenőrzési
eljárásban keletkezett iratok kezelésével kapcsolatos
feladatokat,

h) végzi a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
kapcsolatos feladatokat és vezeti a vagyonnyilatkozati
nyilvántartásokat – a bírák központi nyilvántartását
kivéve – az OBH-ba beosztott bírák és igazságügyi
alkalmazottak tekintetében,

p) vezeti az OBH elnöke kinevezési jogkörébe
tartozó vezetők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos
nyilvántartásokat,
q) megállapítja a „Bíróságok fejezet” alá tartozó
bíróságok engedélyezett és tényleges létszámát,

i)
elkészíti
a
Bírósági
Főosztály
részére
a
tevékenységét érintő jogszabálytervezetekre vonatkozó
észrevételeket,

r) a Statisztikai Elemző Osztály együttműködésével, a
statisztikai adatok komplex vizsgálatával folyamatosan
elemzi a bírósági létszámhelyzetet, az álláshelyek
megoszlását, és előkészíti az átcsoportosításokat,
kirendeléseket,

j)
előkészíti
a
tevékenységi
körébe
tartozó
szabályzatok, ajánlások, határozatok, tájékoztatók,
körlevelek tervezetét,
k) ellátja az OBH-ba beosztott bírák és igazságügyi
alkalmazottak
igazolványának
kiállításával
és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

s) a bírói álláspályázatok kiírásához statisztikai
adatokkal alátámasztott előterjesztést készít,
t)
ellátja a Bírósági
kapcsolatos feladatokat.

Közlöny

szerkesztésével
l)
elkészíti az OBH esélyegyenlőségi tervét és az
évenkénti beszámolót, ellátja az esélyegyenlőségi
referensi feladatokat,
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j)
biztosítja
a
„Bíróságok
fejezet”
álláshely
nyilvántartó rendszert, koordinálja az azzal kapcsolatos
feladatokat, valamint gondoskodik annak a folyamatos
karbantartásáról,

m) közreműködik a munkatársak belső képzésével
kapcsolatos feladatokban,
n) elvégzi
az
OBH
dolgozóinak
foglalkozásegészségügyi ellátásával összefüggő feladatokat,

beszámolók

k) szakmai támogatást nyújt a „Bíróságok fejezet”
létszám és bérgazdálkodás szabályozására vonatkozó
koncepciók, jogszabályok és belső rendelkezések
előkészítéséhez,

q) megállapítja és nyilvántartja az OBH engedélyezett
és tényleges létszámát.

l)
közreműködik a középtávú tervezés elkészítésében,
a „Bíróságok fejezet” létszám és bérgazdálkodást
érintően adatot szolgáltat,

o)

intézi a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos teendőket,

p) közreműködik
összeállításában,

az

OBH

elnöki

m) kialakítja és előírja az intézményi adatszolgáltatást
a létszám- és béradatok tekintetében, ellátja az
intézményektől beérkező a létszám és béradatokat
érintő adatszolgáltatások szakmai ellenőrzését,

(4) Létszám- és Bérgazdálkodási Osztály:
a) kialakítja és irányítja a „Bíróságok fejezet”
alá tartozó intézmények személyi jellegű kiadások
személyügyi nyilvántartási rendszerét,

n) egyeztet a Gazdálkodási Főosztállyal az OBH-t
érintő személyi jellegű kiadásokkal összefüggő fedezetek
biztosítása érdekében,

b) megtervezi a „Bíróságok fejezet” intézményei
tekintetében a törvény szerinti illetményeket,
c) javaslatot tesz a személyi jellegű kiadások,
elsősorban
a
törvény
szerinti
illetmények
tekintetében költségvetési előirányzatok címek, illetve
bíróságok közötti felosztására, szükség esetén azok
átcsoportosítására,

o) részt vesz a bírósági projektek megvalósításában
szorosan együttműködve OBH szervezeti egységeivel,

d) a Gazdálkodási Főosztálynak javaslatot tesz a
személyi jellegű pótelőirányzatoknak az intézmények
részére történő átadására bírósági fejezeti szinten,

q) részt
vesz
a
fejezeti
szintű
szervezeti
stratégia kialakításában, folyamatoptimalizálási és
folyamatszabályozási projektekben,

e) közreműködik a Gazdálkodási Főosztállyal a
személyi jellegű kiadások intézményi szintű rendszeres
pénzügyi felülvizsgálatában,

r) szakmai támogatást nyújt a központi irányítású
illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatokban.”

p) közreműködik
elkészítésében,

az

OBH

elnöki

beszámolók

8. §
f)
nyilvántartja a „Bíróságok fejezet” alá tartozó
intézmények engedélyezett és tényleges létszámát,
valamint az üres álláshelyek számát,

Az SZMSZ 28. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az
alábbi szöveg lép:
„Szervezetfejlesztési és Kommunikációs Főosztály

g) felelős az intézmények létszámgazdálkodásának
figyelemmel kíséréséért, továbbá gondoskodik a hatályos
Gazdálkodási Szabályzat szerint az üres álláshelyek és a
kapcsolódó illetmények központi kezelésbe vonásáról,

28. §
(1) A
Szervezetfejlesztési
és
Kommunikációs
főosztály végzi az OBH szervezetfejlesztéssel és
szervezetszabályozással,
kommunikációval
és
rendezvényszervezéssel, valamint az elnöki iratok
kezelésével kapcsolatos feladatokat.

h) szervezi, irányítja és ellenőrzi a „Bíróságok fejezet”
személyügyi nyilvántartási rendszerében az intézmények
által (NexonHR) végzendő feladatokat, valamint
gondoskodik a rendszer folyamatos karbantartásáról,

(2) A Szervezetfejlesztési és Szervezetszabályozási
Osztály:
a) ellátja
az
OBH
Szervezeti
és
Működési

i)
kialakítja a NexonHR program felhasználókat érintő
jogosultsági szintjeit,
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felülvizsgálatát,
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mellékleteinek

főosztályvezetőinek az országos ügyeleti beosztását, és
részt vesz annak végrehajtásában.

kidolgozását,

b) végzi a bíróságok szervezeti és működési
szabályzatai két évenkénti módosításának a jóváhagyásra
történő előterjesztésekkel kapcsolatos feladatokat,

(3) A Sajtó és Kommunikációs Osztály:
a) szervezi a közvélemény előtt – a hazai és szükség
szerint a nemzetközi sajtó közreműködésével – a
bíróságok, az OBH és az OBH elnöke tevékenységének
bemutatását,

c) elkészíti
az
OBH
további
szabályzatainak
normaszövegét, a szabályzat szakmai tartalmáért felelős
szervezeti egységekkel együttműködve,

b) előkészíti és szervezi
és
elnökhelyetteseinek
a
tevékenységét,

d) nyilvántartja
az
OBH
elnöke
utasításait
(szabályzatait), ajánlásait, határozatait, intézkedéseit,
körleveleit, tájékoztatóit,

c) segítséget nyújt az OBH közleményeinek,
elnöke és elnökhelyettesei interjúinak, beszédeinek
előkészítéséhez, gondoskodik a bírósági honlapon
történő elhelyezésükről,

e) kidolgozza és az OBH elnöke elé terjeszti az OBH
szervezetfejlesztésére vonatkozó javaslatait,
f)
koordinálja az OBH elnöke által jóváhagyott
szervezetfejlesztési
javaslatok
megvalósításához
szükséges intézkedések végrehajtását,

d) tervezi az OBH elnökének és elnökhelyetteseinek a
nyilvános szerepléseit,
e) tájékoztatást ad az OBH elnökének a külföldi
útjairól, illetve a külföldi vendégeinek magyarországi
tárgyalásairól,
szervezi
az
ezekkel
összefüggő
sajtótájékoztatókat,

g) összegzi a törvényszékek által kijelölt bírák
titkos információgyűjtéssel és titkos adatszerzéssel
kapcsolatos igazgatási tapasztalatait,
h)

az OBH elnökének
sajtóval
kapcsolatos

az OBH elnökének közvetlen irányításával ellátja:
f)
folyamatosan figyelemmel kíséri a sajtónak a
bíróságokkal és az OBH-val kapcsolatos híradásait,
elemzést és közvélemény-kutatást végez, illetve végeztet,

ha) az OBH, az ítélőtáblák és a törvényszékek
honvédelmi,
polgári
és
katasztrófavédelmi
tevékenységével
kapcsolatos
központi
tervezési,
igazgatási és koordinációs feladatokat; kapcsolatot
tart a védelmi igazgatás központi szerveivel, az érintett
minisztériumokkal, továbbá az OBH elnökének kijelölése
alapján munkatársi tagként részt vesz a Honvédelmi
Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoportban,

g) gondoskodik a bíróságokról és az OBH-ról
szóló cikkek, hang- és képanyagok összegyűjtéséről,
rendszerezéséről, a média- és lapszemle összeállításáról,
annak intranetre történő elhelyezéséről,
h) kapcsolatot tart a bíróságok sajtószóvivőivel,
az Országgyűlés Sajtóirodájával, a kormány és a
minisztériumok szóvivőivel, sajtófőosztályaival, valamint
a televíziók, a rádiók, a hírügynökségek, az internetes és
a nyomtatott lapok szerkesztőségeivel,

hb) közreműködik
az
OBH
nemzetbiztonsági
témakörrel kapcsolatos feladatainak szabályozásában,
és az OBH elnökének hatáskörébe tartozó vezetőket
illetően előkészíti a nemzetbiztonsági ellenőrzésre
vonatkozó iratokat,

i)
közreműködik
az
OBH
rendezvényeinek
előkészítésében,
koordinálja
a
rendezvények
sajtónyilvánosságát,

hc) a minősített adat védelméről szóló törvény
szabályainak megfelelően ellátja az ítélőtáblákon és
a törvényszékeken felállításra kerülő, a minősített
iratok ügykezelését végző irodák (TÜK) működésével,
feltételeinek
megteremtésével,
szabályozásával
kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, továbbá
az OBH biztonsági vezetői tevékenységét; ennek során
folyamatos kapcsolatot tart a Nemzeti Biztonsági
Felügyelettel,
hd) összeállítja

az

OBH

felsővezetőinek

j)
ellátja
a
belföldi
és
külföldi
folyóiratok
megrendelésével és nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat, valamint az OBH részére a nyomdai,
sokszorosítási és papír alapú selejtezési munkákat,
k) koordinálja a bíróságok központi internetes és
intranetes honlapjának a szerkesztését,

és
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l)
koordinálja az egyes
honlapjainak működését,
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bíróságok

(2) A Fejezeti Költségvetési Osztály:
a) elkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatokra
vonatkozó jogszabályok szerinti beszámolókat, időközi
mérlegjelentéseket, adatszolgáltatásokat,

internetes

m) az OBH elnöke részére jóváhagyásra előkészíti az
OBH kommunikációs stratégiájának tervezetét.

b) gondoskodik a jogszabály szerinti hatáskörébe
tartozó előirányzatoknak az év közben szükséges
módosításáról,

(4) A Rendezvényszervezési Osztály:
a) az
eseményszervezési
feladatai
körében
lebonyolítja az egyes központi, elnöki részvétellel zajló
és más belső, dolgozói rendezvényeket,

c) ellátja a kincstári finanszírozásból adódó fejezeti
feladatokat,

b) végzi az ezekhez kapcsolódó protokoll-, külső és
belső rendezvényszervezési tevékenységet, ellátja ezek
adminisztrációját, a központi tárgyalók foglalását,

d) eljár az intézmény- és számla törzsadatok
bejelentésével kapcsolatosan a Magyar Államkincstár
felé,

c) ellátja az OBH értekezleteivel, rendezvényeivel
összefüggő szervezői feladatokat, a kapcsolódó
szolgáltatások megrendelését és adminisztrációját.

e) elvégzi
a
„Bíróságok
fejezet”-hez
tartozó
intézmények éves beszámolóinak és negyedéves
mérlegjelentéseinek vonatkozásában az irányító szervi
ellenőrzéseket, jóváhagyásokat,

(5) Az Elnöki Iroda:
a) iktatja és az iratkezelési szabályzatnak megfelelően
kezeli az OBH szervezeti egységeitől átvett, illetve külső
szervektől vagy személyektől érkezett iratanyagokat,
intézkedik azok továbbításáról a hivatali szervezetek
részére, végzi azok utasítás szerinti irattározását,

f)
elkészíti a fejezeti szintű költségvetési maradvány
összesítését és megküldi az illetékes minisztériumnak
jóváhagyásra,

b)

felügyeli a Postaelosztó tevékenységét,

c)

előkészíti az iratkezelési rendszer korszerűsítését,

g) végzi a bírósági dolgozók lakáscélú támogatásával
kapcsolatos gazdálkodási és beszámolási feladatokat;
ennek során nyilvántartja a támogatási keretet, döntésre
előkészíti a beérkező igényeket, s a döntést követően
rendelkezik a támogatás folyósításáról; az adósokat
évente értesíti a fennálló tartozás összegéről, kéthavi
törlesztő részlet elmaradása esetén tájékoztatja a
munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlóját; félévente
fizetési felszólítást küld az adósoknak, két fizetési
felszólítás kiküldése és a fizetési időszak eredménytelen
leteltét követően gondoskodik a szükséges jogi lépések
megtételéről,

d) a minősített adat védelméről szóló törvényben,
és annak végrehajtási rendeletében, valamint az OBH
elnökének a minősített adatok védelmére vonatkozó
biztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a
biztonsági vezető irányításával, felügyeletével végzi a
minősített adatok kezelésével kapcsolatos ügykezelői
feladatokat.”

h) meghatározza a számviteli renddel összefüggő
fejezeti szintű elvárásokat, továbbá tájékoztatókat,
állásfoglalásokat ad ki,

9. §

i)
az érintett intézmények kezdeményezésével
és közreműködésével előkészíti az intézmények
alapító okiratainak módosítását és megküldi a Magyar
Államkincstár részére,

Az SZMSZ 30. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„Gazdálkodási Főosztály

j)
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
szóló
szabályzat
figyelembevételével
elvégzi
a
szerződések pénzügyi vizsgálatát és ellenjegyzését,

30. §
(1) Ellátja az OBH elnökének hatáskörébe tartozó
„Bíróságok fejezet” egészére és az OBH-ra vonatkozó
valamennyi pénzügyi, költségvetési, gazdálkodási
feladatot.

k) a szerződések előkészítése során együttműködik
a
Közbeszerzések
és
Szerződéses
Kapcsolatok
Főosztályával, továbbá a Projektirodával,
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l)
elkészíti a tevékenységét érintő
tervezetekre vonatkozó észrevételeket,

e) az intézmények pénzügyi helyzetének alakulásáról
a vezetői igényeknek megfelelően pénzügyi elemzéseket
készít, felülvizsgálja a tervezett és tényleges adatok
alakulását, azokra vonatkozóan adatszolgáltatást kér be
az intézményektől,

jogszabály-

m) szükség szerint tájékoztatást ad a feladatkörébe
tartozó jogszabályok értelmezéséről,

f)
előterjesztés-tervezetet készít az Országgyűlés
és az OBH elnöke hatáskörébe tartozó előirányzatátcsoportosításokra,

n) közreműködik a pénzügyi, gazdasági ellenőrzések
programjának összeállításában, szükség szerint részt
vesz az ellenőrzésekben, a megállapítások értékelésében
és adatot szolgáltat az ellenőrző szervek részére,

g) közreműködik a pénzügyi, gazdasági ellenőrzések
programjának összeállításában, szükség szerint részt
vesz az ellenőrzésekben, a megállapítások értékelésében
és adatot szolgáltat az ellenőrző szervek részére,

o) elkészíti a bíróságok gazdálkodási feladatait
tartalmazó egységes típusszabályzatait (számviteli
politika, számlakeret-tükör, és számlarend, eszközök és
források értékelése),

h) az OBH és a bírósági intézményekre kiterjedő
fejezeti
szintű
szerződések
előkészítése
során
együttműködik a Közbeszerzések és Szerződéses
Kapcsolatok Főosztályával, továbbá a Projektirodával,

p) végzi és koordinálja a Gazdálkodási Integrált
Informatikai
Rendszer
(a
továbbiakban:
GIIR)
működésével kapcsolatos feladatokat, intézkedik
az intézmények által felvetett rendszer- és szakmai
működési problémák megoldásában, valamint ellenőrzi
a GIIR modulok szakmai integrációs folyamatainak
működését,
q) ellenőrzi
a
MIA-n
üzemeltett
szállodaszoftver és a GIIR szakmai
folyamatainak működtetését,
r) közreműködik
előkészítésében,

az

OBH

elnöki

i)
elkészíti
a
tevékenységét
érintő
jogszabálytervezetekre vonatkozó észrevételeket,
j)
tájékoztatást
ad
a
jogszabályok értelmezéséről,

HostWare
integrációs

feladatkörébe

tartozó

k) végzi és koordinálja a Kontrolling Vezetői
Információs Rendszer (a továbbiakban: VIR) működésével
kapcsolatos feladatokat, intézkedik a bíróságok által
felvetett rendszer- és szakmai működési problémák
megoldásában, ellenőrzi a VIR rendszer szakmai
integrációs folyamatainak működését,

beszámolók

s) közreműködik a létszám- és bérgazdálkodás
szabályozására vonatkozó koncepciók, jogszabályok,
belső rendelkezések előkészítésében, állást foglal az e
témakörökben készült javaslatok tervezeteit illetően.

l)
közreműködik az OBH elnökének a bíróságok
általános helyzetéről és az OBH, valamint a bíróságok
igazgatási tevékenységéről szóló éves tájékoztatója,
éves beszámolója előkészítésében,

(3) A Kontrolling Osztály:
a) kialakítja a „Bíróságok fejezet” alá tartozó
intézmények tervezési koncepcióját, rendszerét,

m) elkészíti a
zárszámadást.

b) kialakítja és irányítja a „Bíróságok fejezet” alá
tartozó intézmények, költségvetési gazdálkodási,
beszámolási rendszerét, összeállítja a fejezet éves
költségvetési javaslatait,

(4) A Hivatali Gazdasági Osztály:
a) közreműködik az OBH éves költségvetésének
tervezésében,
b)

c) elkészíti az Országgyűlés által jóváhagyott
költségvetési előirányzatok, címek, illetve intézmények
közötti felosztását,

költségvetés

végrehajtásáról

szóló

elkészíti az OBH jogszabály által előírt beszámolóit,

c) előkészíti az OBH pénzügyi, számviteli rendjére
vonatkozó szabályzatokat és javaslatot tesz szükség
szerinti módosításukra,

d) elvégzi az OBH költségvetésének költséghelyek,
költségviselők
szerinti
felosztását
és
havonta
felülvizsgálja a tervezett és tényleges adatok alakulását,

d) ellátja az OBH bér- és honorárium-számfejtésével,
társadalom-biztosításával, könyvelésével, továbbá az
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10. §

előírt adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,
e) folyósítja a dolgozók havi illetményét, és egyéb
járandóságait, elszámolást ad a levont adókról,

Az SZMSZ 31. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

f)
számfejti és elszámolja a külföldi kiküldetések
devizaszükségleteit,

„Informatikai Főosztály
31. §

g) közreműködik
a
tevékenységét
jogszabálytervezetek véleményezésében,

érintő

j)
elvégzi az OBH adózásával kapcsolatos adóbevallási,
adatszolgáltatási feladatait,

(1) Az Informatikai Főosztály ellátja a bírósági
informatikai rendszerek működtetéséből, fejlesztéséből,
és ellenőrzéséből adódó feladatokat. Elkészíti az
éves informatikai, telekommunikációs beruházási
programokat, valamint az informatikai költségvetést, és
gondoskodik azok végrehajtásáról. Elkészíti a Bírósági
Főosztály részére a tevékenységét érintő jogszabálytervezetekre vonatkozó észrevételeket. Közreműködik az
OBH elnöki beszámolók előkészítésében. A szerződések
előkészítése során együttműködik a Közbeszerzések és
Szerződéses Kapcsolatok Főosztályával.

k) ellátja az európai uniós pályázatok pénzügyi
kereteinek
felhasználásával
és
elszámolásával
kapcsolatos feladatokat, és ennek során együttműködik
a Projektirodával,

(2) Az Országos Infrastruktúra Osztály:
a) elkészíti és végrehajtja a bíróságok
infrastruktúra-fejlesztési tervét,

l)
a szerződések előkészítése során együttműködik
a
Közbeszerzések
és
Szerződéses
Kapcsolatok
Főosztályával, a szükséges pénzügyi szakértelem
biztosításával,

b) előkészíti a bíróságok egyedi informatikai
infrastruktúra fejlesztésekkel kapcsolatos igényeinek
külön szabályzatban meghatározott jóváhagyását vagy
elutasítását,

m) ütemterv alapján koordinálja a leltározási
folyamatokat, feladatokat, továbbá szervezi a selejtezést,

c) üzemelteti az OBH központi szerverparkját és a
központi hálózati infrastruktúrákat, valamint az azokon
futó, nem szakfeladatot ellátó alkalmazásokat,

h) a gazdasági ügyrendnek, a vonatkozó jogszabályi
követelményeknek megfelelően valamint az OBH
belső szabályozásának alapján kezeli és működteti a
házipénztárat,
i)

kiállítja az OBH kimenő/ vevő számláit,

n) végzi az OBH működésével összefüggő feladatok
pénzügyi lebonyolítását,
o) tájékoztatást
ad
a
jogszabályok értelmezéséről,

feladatkörébe

d) irányítja, koordinálja, és ellenőrzi a feladatai
ellátása során igénybe vett külső vállalkozók munkáját,

tartozó
e) közreműködik az európai uniós és más nemzetközi
forrásból finanszírozott, valamint egyéb bírósági
projektek tervezésében, informatikai lebonyolításában,
és ennek során együttműködik a Projektirodával és az
Elektronikus Eljárások Főosztályával,

p) közreműködik a pénzügyi, gazdasági ellenőrzések
programjának összeállításában, szükség szerint részt
vesz az ellenőrzésekben, a megállapítások értékelésében,
adatot szolgáltat az ellenőrző szervek részére,

f)
ellátja
a
központi
informatikai
eszközök
leltározásával, nyilvántartásával, továbbá a selejtezéssel
kapcsolatos feladatokat,

q) közreműködik
az
OBH
költségvetésének
költséghelyek, költségviselők szerinti felosztásában,

g)

r) közbeszerzési eljárásokban biztosítja a szükséges
pénzügyi, gazdálkodási szakértelmet,
s) vezeti az OBH gazdálkodási
kötelezettségvállalás-nyilvántartást.”

körébe

éves

üzemelteti az informatikai biztonsági eszközöket,

h) üzemelteti a távmeghallgatáshoz szükséges mobil
informatikai eszközöket.

tartozó
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d) elkészíti és végrehajtja az OBH éves infrastruktúrafejlesztési tervét,

(3) Az Alkalmazásfejlesztési Osztály:
a) végzi az informatikai alkalmazásfejlesztések
előkészítését,

e) üzemelteti
multifunkcionális
eszközeit,

b) a Projektirodával és az Elektronikus Eljárások
Főosztályával együttműködve koordinálja a szükséges
fejlesztések megvalósulását,

az
OBH
munkaállomásait,
nyomtatóit, egyéb informatikai

f)
ellátja a híradástechnikai eszközök menedzsmentjét
és üzemeltetését,

c) közreműködik az elkészült informatikai fejlesztések
tesztelésében és bevezetésében,

g) ellátja az OBH saját informatikai eszközeinek
leltározásával, nyilvántartásával, továbbá a selejtezéssel
kapcsolatos feladatokat,

d) gyűjti az ítélkezési és igazgatási tevékenységhez
közvetlenül
és
közvetve
kapcsolódó
bírósági
alkalmazások fejlesztési igényeit.

h) irányítja, koordinálja, és ellenőrzi a feladatai
ellátása során igénybe vett külső vállalkozók munkáját.”
(4) Az Alkalmazás Üzemeltetési Osztály:
a) üzemelteti a központi bírósági
alkalmazásokat,

11. §

informatikai

Az SZMSZ 34. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

b) ellátja a központi informatikai alkalmazások –
országos nyilvántartások kivételével – ügyfélszolgálati
feladatait,

„Projektiroda
34. §

c) irányítja, koordinálja, és ellenőrzi a feladatai
ellátása során igénybe vett külső vállalkozók munkáját,

(1) A Projektiroda ellátja az OBH projektekkel
kapcsolatos tervezési, koordinációs, és adminisztrációs
feladatait. Támogatja és figyelemmel kíséri, szükség
esetén koordinálja a bíróságok projektjeinek tervezését,
megvalósítását és fenntartását. E feladatai körében:

d) az
Országos
Infrastruktúra
Osztállyal
együttműködve
meghatározza
az
alkalmazások
üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra-szükségletet,
és biztosítja a szükséges fejlesztéseknek a bíróságok
éves
infrastruktúra-fejlesztési
tervében
történő
szerepeltetését,

a) elkészíti, és kétévente felülvizsgálja az OBH Projekt
Működési Kézikönyvét,

e) az
üzemeltetésében
lévő
alkalmazások
vonatkozásában kezeli a felhasználók adatait, elvégzi a
szükséges jogosultság-beállításokat,

b) elkészíti
a
tevékenységét
érintő
jogszabálytervezetekre vonatkozó észrevételeket,
c) közreműködik a bírósági projekt kapcsolattartók
képzésében,

f)
közreműködik az európai uniós és más nemzetközi
forrásból finanszírozott, valamint egyéb bírósági
projektek tervezésében, informatikai lebonyolításában,
és ennek során együttműködik a Projektirodával és az
Elektronikus Eljárások Főosztályával.

(5)
a)

d) kidolgozza a projektek kommunikációs tervét,
közreműködik a sajtóközlemények és tájékoztató
anyagok
elkészítésében,
valamint
szerkeszti
a
projekteket bemutató internetes aloldalt.

A Hivatali Informatikai Osztály:
üzemelteti az OBH informatikai alkalmazásait,
(2) A Projekttervezési Osztály:
a) koordinálja az OBH valamennyi projektjének
tervezését, biztosítja a projektötletek gyűjtését,
gondoskodik azok kidolgozásáról a szakmai feladatokért
felelős főosztályok bevonásával,

b) kezeli az általa üzemeltetett alkalmazások
felhasználói adatait, elvégzi a szükséges jogosultságbeállításokat,
c)

üzemelteti az OBH belső informatikai HelpDesk-jét,
b)
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12. §

szükség
esetén
a projektötletek

Az SZMSZ 4. melléklete a jelen utasítás melléklete
szerint módosul.

c) kapcsolatot tart a projektek tervezésében érintett
külső szervekkel, szervezetekkel,

13. §

d) figyelemmel kíséri a különböző pályázatokat,
és javaslatot tesz az OBH elnökének a részvételi
lehetőségekre,

Hatályát veszti az SZMSZ
a)

23. § (2) bekezdése,

e) közreműködik a bírósági szervezet fejlesztési
terveinek szervezeten belüli és kívüli kommunikációjában,

b)

24. §-a és az azt megelőző alcím.
14. §

f)
összehangolja, koordinálja, ellenőrzi a szervezeti
egység feladatai ellátását támogató külsős megbízottak
tevékenységét.

Ez az utasítás 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

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

(3) A Projekt Megvalósítási és Fenntartási Osztály:
a) koordinálja az OBH valamennyi projektjének
előkészítését és megvalósítását,
b) közreműködik a projektek előkészítése és
megvalósítása érdekében kötendő támogatási és egyéb
tárgyú szerződések, konzorciumi megállapodások
elkészítésében,
c) figyelemmel kíséri és számon tartja a bíróságok
projektmegvalósítási és fenntartási tevékenységét,
szükség esetén módszertani támogatást nyújt a felmerült
feladatok ellátásához,
d) kapcsolatot tart és együttműködik a projektek
megvalósításában és fenntartásában érintett külső
szervekkel, szervezetekkel,
e) végzi a projektek megvalósításával és fenntartásával
kapcsolatban az egyes eljárásrendekben meghatározott
adminisztrációs és koordinációs tevékenységet,
f)
koordinálja az OBH valamennyi, üzemeltetésre
átadott fejlesztésének működtetését a szakmai
feladatokért felelős főosztályok bevonásával,
g) beavatkozási tervet készít az üzemeltetés során
esetlegesen feltárt hiányosságok kezelésére, amelynek
végrehajtását az OBH elnökének jóváhagyását követően
ellenőrzi,
összehangolja, koordinálja, ellenőrzi a szervezeti
egység feladatai ellátását támogató külsős megbízottak
tevékenységét.

19

20
Rendezvényszervezési
Osztály

„4. melléklet a 11/2013. (XII. 31.) OBH utasításhoz

Melléklet a 4/2015. () OBH utasításhoz

Statisztikai Elemző
Osztály

Országos
Nyilvántartási
Iroda

Létszám- és
Bérgazdálkodási
Osztály

Jogi Képviseleti
Osztály

Sajtó és
Kommunikációs
Osztály

Hivatali Osztály

Elnöki Iroda

szabályozási Osztály

Szervezet-

Országos
Nyilvántartási és
Ügyfélkapcsolati
Osztály

Szervezetfejlesztési és

Főosztály

és Kommunikációs

Szervezetfejlesztési

Jogszabályvéleményezési
Osztály

Emberi
Erőforrás
Gazdálkodási
Főosztály

Bírósági Osztály

Ellenőrzési
Főosztály

Üzemeltetési Osztály

Gépjármű

Gondnoksági és

Osztály

Biztonságtechnikai

Épületfejlesztési
és Fenntartási
Osztály

Hivatali
Gazdasági Osztály

Kontrolling
Osztály

Fejezeti
Költségvetési
Osztály

Tudományszervezési és

Szolgáltatási
Osztály

Osztály

Dokumentációs

Hivatali
Informatikai
Osztály

Szerződéses
Kapcsolatok
Osztálya

Projekt
Megvalósítási és
Fenntartási
Osztály

Képzési Osztály

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Nemzetközi
Kapcsolatok
Osztálya

Közbeszerzések
Osztálya

Közbeszerzések
és Szerződéses
Kapcsolatok
Főosztálya

Projekttervezési
Osztály

Projektiroda

OBH ELNÖKHELYETTESE

Alkalmazás
Üzemeltetési
Osztály

Osztály

Alkalmazásfejlesztési

Országos
Infrastruktúra
Osztály

Informatikai
Főosztály

OBH ELNÖKHELYETTESE

Gazdálkodási
Főosztály

OBH ELNÖKE

Műszaki
Főosztály

OBH ELNÖKHELYETTESE

Elektronikus
Szabályozási és
Fejlesztési Osztály

Elektronikus
Eljárások Főosztálya

Elnöki Kabinet

Igazgatási Osztály

Bírósági Főosztály

Elnöki biztos
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igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

HATÁROZATOK
395/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Kúria engedélyezett létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 9 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 21 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az
Kúria engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2015. szeptember 1. napjától az alábbiak
szerint határozom meg:
1. Kúriai bírói létszám
1.1. kúriai elnök: 1fő
1.2. kúriai elnökhelyettes: 1fő
1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.5. főtitkár: 1 fő
1.6. főtitkár-helyettes: 1 fő
1.7. tanácselnök: 31 fő
1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.9. kúriai bíró: 44 fő
1.10.berendelt bíró: 8 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 3 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 32 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 41 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 3 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

Bírói létszám mindösszesen: 92 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 15 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 1 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 66 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 18 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 55 fő
2.6. írnok: 10 fő
2.7. fizikai dolgozó: 75 fő

Bírói létszám mindösszesen: 66 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 18 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 10 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 19 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 71 fő
2.6. írnok: 38 fő
2.7. fizikai dolgozó: 27 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 240 fő
3. Fentiek alapján a Kúria engedélyezett létszámát 332
főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

396/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 195 fő
3. Fentiek alapján a Zalaegerszegi Törvényszék
engedélyezett létszámát 261 főben határozom meg.

bíróságok
évi CLXI.
alapján a
bírói és

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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397/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 238 fő
3. Fentiek alapján a Veszprémi Törvényszék
engedélyezett létszámát 317 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Veszprémi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

398/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 18 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 12 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 25 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 38 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 45 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 4 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 39 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 45 fő

Bírói létszám mindösszesen: 79 fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 4 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 23 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 9 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 14 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 90 fő
2.6. írnok: 47 fő
2.7. fizikai dolgozó: 44 fő

Bírói létszám mindösszesen: 75 fő
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1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 2 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 3 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 25 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 4 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 25 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 16 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 90 fő
2.6. írnok: 40 fő
2.7. fizikai dolgozó: 12 fő

Bírói létszám mindösszesen: 48 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 212 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 14 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 8 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 10 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 76 fő
2.6. írnok: 15 fő
2.7. fizikai dolgozó: 34 fő

3. Fentiek alapján a Tatabányai Törvényszék
engedélyezett létszámát 287 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

399/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 166 fő
3. Fentiek alapján a Szombathelyi Törvényszék
engedélyezett létszámát 214 főben határozom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szombathelyi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

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

400/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 4 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 11 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 20 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szolnoki Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 12 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 19 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 25 fő
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1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 9 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 22 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 26 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 44 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 52 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 4 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 26 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 32 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 3 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

Bírói létszám mindösszesen: 83 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 19 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 10 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 16 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 128 fő
2.6. írnok: 16 fő
2.7. fizikai dolgozó: 37 fő

Bírói létszám mindösszesen: 58 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 15 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 4 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 8 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 12 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 94 fő
2.6. írnok: 16 fő
2.7. fizikai dolgozó: 22 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 242 fő
3. Fentiek alapján a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámát 325 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

401/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 171 fő
3. Fentiek alapján a Szekszárdi Törvényszék
engedélyezett létszámát 229 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
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402/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról

2.7. fizikai dolgozó: 30 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 243 fő
3. Fentiek alapján a Székesfehérvári Törvényszék
engedélyezett létszámát 328 főben határozom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

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

403/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 12 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 25 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szegedi Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 9 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 3 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 20 fő
1.1.10.katonai bíró: 1 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 38 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 45 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 53 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 6 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 7 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 51 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 59 fő

Bírói létszám mindösszesen: 85 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 29 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 9 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 18 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 103 fő
2.6. írnok: 38 fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 6 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 8 fő
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Bírói létszám mindösszesen: 105 fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 6 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 7 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 32 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 6 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 25 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 176 fő
2.6. írnok: 45 fő
2.7. fizikai dolgozó: 39 fő

Bírói létszám mindösszesen: 91 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 333 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 34 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 11 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 28 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 86 fő
2.6. írnok: 66 fő
2.7. fizikai dolgozó: 45 fő

3. Fentiek alapján a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámát 438 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

404/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 290 fő
3. Fentiek alapján a Pécsi Törvényszék engedélyezett
létszámát 381 főben határozom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Pécsi Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

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

405/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 12 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 14 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 32 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 12 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 20 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 45 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 52 fő
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1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 12 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 26 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 45 fő

1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 38 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 66 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 74 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 7 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 8 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 9 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 1 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 98 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 112 fő

Bírói létszám mindösszesen: 120 fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 11 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 13 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 43 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 19 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 31 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 170 fő
2.6. írnok: 32 fő
2.7. fizikai dolgozó: 46 fő

Bírói létszám mindösszesen: 170 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 348 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 53 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 18 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 34 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 252 fő
2.6. írnok: 75 fő
2.7. fizikai dolgozó: 74 fő

3. Fentiek alapján a Nyíregyházi Törvényszék
engedélyezett létszámát 468 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

406/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 526 fő
3. Fentiek alapján a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámát 696 főben határozom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Miskolci Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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407/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 393 fő
3. Fentiek alapján a Kecskeméti Törvényszék
engedélyezett létszámát 512 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

408/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 11 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 20 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 37 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Kaposvári Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 0
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 14 fő
1.1.10.katonai bíró: 1 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 28 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 7 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 3 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 62 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 74 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 6 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 8 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 41 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 50 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 4 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő

Bírói létszám mindösszesen: 119 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 36 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 16 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 18 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 24 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 175 fő
2.6. írnok: 52 fő
2.7. fizikai dolgozó: 72 fő

Bírói létszám mindösszesen: 83 fő
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1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 4 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 25 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 8 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 31 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 102 fő
2.6. írnok: 36 fő
2.7. fizikai dolgozó: 57 fő

Bírói létszám mindösszesen: 79 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 270 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 25 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 5 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 18 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 19 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 109 fő
2.6. írnok: 20 fő
2.7. fizikai dolgozó: 51 fő

3. Fentiek alapján a Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszámát 353 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

409/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 247 fő
3. Fentiek alapján a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámát 326 főben határozom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Gyulai Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

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

410/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 12 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 25 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Győri Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 5 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 15 fő
1.1.10.katonai bíró: 1 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 7 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 40 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 49 fő
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1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 2fő
1.1.3. kollégiumvezető: 4 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 7 fő
1.1.5. tanácselnök: 60 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 10fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 4 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 219 fő
1.1.10.katonai bíró: 2 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 310 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 27 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 3 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 47 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 53 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 6 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 7 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 8 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 20 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 17 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 346 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 397 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 54 fő
1.3.4. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 2 fő
1.3.5.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 2 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 60 fő

Bírói létszám mindösszesen: 87 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 26 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 16 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 20 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 118 fő
2.6. írnok: 31 fő
2.7. fizikai dolgozó: 42 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 269 fő

Bírói létszám mindösszesen: 767 fő

3. Fentiek alapján a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámát 356 főben határozom meg.

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 203 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 77 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 65 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 183 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 898 fő
2.6. írnok: 425 fő
2.7. fizikai dolgozó: 217 fő

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

411/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 2068
fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

3. Fentiek alapján a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámát 2835 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
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412/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 211 fő
3. Fentiek alapján az Egri Törvényszék engedélyezett
létszámát 282 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az
Egri Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

413/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 11 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 25 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Debreceni Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 11 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő
1.1.10.katonai bíró: 1 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 46 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 33 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 41 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 4 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 3 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 65 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 75 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 7 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 9 fő

Bírói létszám mindösszesen: 71 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 22 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 17 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 91 fő
2.6. írnok: 17 fő
2.7. fizikai dolgozó: 37 fő

Bírói létszám mindösszesen: 130 fő

31

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 8. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 17 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 19 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 36 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 15 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 25 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 189 fő
2.6. írnok: 50 fő
2.7. fizikai dolgozó: 49 fő

Bírói létszám mindösszesen: 267 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 380 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 85 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 32 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 27 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 85 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 292 fő
2.6. írnok: 115 fő
2.7. fizikai dolgozó: 67 fő

3. Fentiek alapján a Debreceni Törvényszék
engedélyezett létszámát 510 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

414/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 703 fő
3. Fentiek alapján a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámát 970 főben határozom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

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

415/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.1.5. tanácselnök: 23 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 6 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 56 fő
1.1.10.katonai bíró: 0
Törvényszéki bírói létszám összesen: 92 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0
1.1.5. tanácselnök: 5 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0
1.1.7. csoportvezető bíró: 0
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 8 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 12 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 10 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 3 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 131 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 156 fő
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Törvényszéki bírói létszám összesen: 17 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 3 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.2.5. járásbírósági bíró: 24 fő
Járásbíróság bírói létszám összesen: 29 fő

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 82 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 22 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 27 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 21 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 30 fő
2.6. írnok: 0 fő
2.7. fizikai dolgozó: 11 fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 3 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 111 fő
3. Fentiek alapján a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámát 193 főben határozom meg.

Bírói létszám mindösszesen: 50 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

kollégiumvezető: 2 fő
kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
tanácselnök: 26 fő
ítélőtáblai bíró: 51 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
bírósági titkár: 15 fő
bírósági fogalmazó: 5 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
bírósági ügyintéző: 8 fő
középfokú végzettségű tisztviselő: 82 fő
írnok: 15 fő
fizikai dolgozó: 43 fő

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

417/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 178 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a Győri
Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2015. szeptember 1. napjától az alábbiak
szerint határozom meg:

3. Fentiek alapján a Balassagyarmati Törvényszék
engedélyezett létszámát 228 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Ítélőtáblai bírói létszám
1.1. elnök: 1fő
1.2. elnökhelyettes: 1fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 4 fő
1.6. ítélőtáblai bíró: 12 fő

416/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 20 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 4 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 5 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 5 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 14 fő
2.6. írnok: 1 fő

1. Ítélőtáblai bírói létszám
1.1. elnök: 1fő
1.2. elnökhelyettes: 1fő
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419/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról

2.7. fizikai dolgozó: 8 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 37 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a Pécsi
Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2015. szeptember 1. napjától az alábbiak
szerint határozom meg:

3. Fentiek alapján a Győri Ítélőtábla engedélyezett
létszámát 57 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

418/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

1. Ítélőtáblai bírói létszám
1.1. elnök: 1 fő
1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 4 fő
1.6. ítélőtáblai bíró: 8 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Debreceni Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 16 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 3 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 2 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
2.6. írnok: 0 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő

1. Ítélőtáblai bírói létszám
1.1. elnök: 1fő
1.2. elnökhelyettes: 1fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 5 fő
1.6. ítélőtáblai bíró: 15 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 32 fő
Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 24 fő
3. Fentiek alapján a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett
létszámát 48 főben határozom meg.

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 7 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 14 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 7 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
2.6. írnok: 0 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő

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

420/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 44 fő
3. Fentiek alapján a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
létszámát 68 főben határozom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szegedi Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

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

1. Ítélőtáblai bírói létszám
1.1. elnök: 1 fő
1.2. elnökhelyettes: 1 fő
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kollégiumvezető: 2 fő
kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
tanácselnök: 5 fő
ítélőtáblai bíró: 12 fő

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 21 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 5 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 4 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
2.6. írnok: 2 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 43 fő
3. Fentiek alapján a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett
létszámát 64 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
67/2015. (VII. 20.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
19/2015. (III. 10.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Berkes Tamás, szegedi törvényszékre, büntető ügyszakos bírói álláshelyre - 2015.
szeptember 1. napjától - történő áthelyezésével ért
egyet.
dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács augusztus 20-a államalapító
Szent István ünnepe alkalmából a
Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetésre
1. Barsiné dr. Gráber Mária, az OBH osztályvezetője

68/2015. (VIII. 6.) OBT
határozat
a Szegedi Törvényszéken egy civilisztikai
ügyszakos bírói állásra benyújtott pályázat
elbírálása előtti előzetes
vélemény-nyilvánításról

Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. dr. Juhász Lajos, a Heves Megyei Bíróság nyugalmazott tanácselnöke
Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. dr. Garami Emil, Gyulai Törvényszék nyugalmazott
tanácselnöke, címzetes táblabíró, megyei bírósági főtanácsos

Az Országos Bírói Tanács dr. Kész Lívia pécsi járásbírósági bíró áthelyezésével egyetért.
dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Magyar Érdemkereszt (arany, ezüst, bronz fokozat)
kitüntetésre

69 /2015. (VIII.26.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítése tárgyában

arany:
1. Schneiderné dr. Makk Judit Ella, a Székesfehérvári
Törvényszék nyugalmazott csoportvezető bírája
ezüst:
1. Herenkovits Györgyné, a Kúria tisztviselője
2. Virág Józsefné tisztviselő, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság nyugalmazott irodavezetője
3. Tóth Imréné, Miskolci Törvényszék nyugalmazott
tisztviselője
4. Balázs Jánosné, Miskolci Törvényszék tisztviselője
5. Spala Lászlóné, Sátoraljaújhelyi Járásbíróság tisztviselője

Az Országos Bírói Tanács dr. Barnáné dr. Kovács Ágota budai központi kerületi bírósági bíró kérelmére 2015.
szeptember 8. – 2015. október 7. napjáig mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól.
dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

bronz:
1. Nádaski Mária, Battonyai Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője
2. Szabó Józsefné, Kúria írnoka
előterjeszti.
dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

Magyarország köztársasági elnöke

369/2015. (VIII. 11.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján 2015. augusztus
hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről

dr. Bánfalvi-Bottyán Csilla Ildikót, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
dr. Seereiner Mártát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
Varjasné dr. Nagy Anitát, a Miskolci Járásbíróság bíráját
2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre,

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként

dr. Báki Gabriellát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi BÍróság bírósági titkárát,

a Gyulai Törvényszéken

dr. Böröcz Juditot, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát,

dr. Tóth Beáta tanácselnöknek
2015. augusztus 1. napjától címzetes táblabíró címet,

dr. Csákány Boglárka Csillát, a Hatvani Járásbíróság bírósági titkárát,

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén

dr. Gyurán Ildikót, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,

dr. Salamon Gyöngyinek, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírájának

dr. Horváth-Tóth Imolát, a Szegedi Törvényszék bírósági
titkárát,

2015. augusztus 1. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.

dr. Lódi Petra Szilviát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,

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

dr. Ruttner Veronikát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Zahoránszkyné dr. Ungvári Ilona Mercedest, a Budaörsi
Járásbíróság bírósági titkárát 2015. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra
bíróvá
kinevezte,

374/2015. (VIII. 14.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

dr. Akácz Józsefet, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost 2016. március 24. napjával - a bírói felső korhatár
betöltésére figyelemmel -,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Fővárosi
Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2015/3. számában kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

dr. Barnáné dr. Kovács Ágotát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2015. október 8. napjával - lemondására figyelemmel

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

felmentette.
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375/2015. (VIII. 14) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1. napjával a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Pécsi
Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny
2015/4. számában kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

380/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Csákány
Boglárka Csilla bírót – a 181/2015. (V. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1. napjával a
Gyöngyösi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

376/2015. (VIII. 24.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kész
Lívia bírót – a 148/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az Országos Bírói Tanács
68/2015. (VII. 20.) OBT számú határozatára figyelemmel
– 2015. szeptember 1. napjával a Pécsi Járásbíróságról
a Szegedi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

381/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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. Gyurán Ildikó bírót – a 184/2015. (V. 14.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1. napjával a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

378/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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. Báki Gabriella bírót – a 153/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1. napjával a Budapesti II.,
és III. Kerületi Bíróságra osztom be.

382/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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. Horváth-Tóth Imola bírót – a 183/2015. (V. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1. napjával
a Makói Járásbíróságra osztom be.

379/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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. Böröcz Judit bírót – a
149/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra,
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383/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el- a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói
állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2015/5. számában
a 275/2015. (VI. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a Bjt. 20. § (2)
bekezdése alapján ismételten kiírom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Lódi Petra
Szilvia bírót – a 160/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

429/2015. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
a Kúria tanácselnökének, a Fővárosi Ítélőtábla
Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával való megbízásáról

384/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésében írt jogkörömnél fogva, a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Márki Zoltánt, - a Kúria Fővárosi Ítélőtáblára kirendelt tanácselnökét - megbízom a 2015. szeptember 10. napjától 2016.
szeptember 9. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.
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. Ruttner
Veronika bírót – a 159/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

431/2015. (IX. 10.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

385/2015. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül
(8. §) kell betölteni - a Fővárosi Törvényszék egy gazdasági ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2015/6. számában a 326/2015. (VII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Zahoránszkyné dr. Ungvári Ilona Mercedes bírót – a 136/2015. (IV.
9.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. szeptember 1.
napjával a Budaörsi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

388/2015. (VIII. 27.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
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KIJELÖLÉSEK

426/2015. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
bírák Budapest Környéki Törvényszékre
történő kirendeléséről

377/2015. (VIII. 24.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

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
- dr. Benkó Annát, a Balassagyarmati Törvényszék elnökét,
- Kunné dr. Sándor Krisztinát, a Balassagyarmati Törvényszék kollégiumvezetőjét,
- dr. Barsi Józsefet,
- dr. Nagy Andreát,
- dr. Pappné dr. Makka Évát, a Balassagyarmati Törvényszék tanácselnökeit, valamint
- dr. Nádai Mónikát, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját 2015. szeptember 15. napjától 2016. március 14.
napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából
eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a Budapest Környéki Törvényszékre kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Ferencz Dórát és dr. Karvas Ritát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárait 2015. szeptember 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

425/2015. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bírák kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Bartháné dr. Ambrus Rózsát és dr. Réczey
Katalint, a Budapest Környéki Törvényszék bíráit 2015.
szeptember 15. napjától a közigazgatási és munkaügyi
ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

427/2015. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

KIRENDELÉSEK

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) és (4) bekezdése alapján dr. Márki Zoltánt, a Kúria tanácselnökét, 2015. szeptember 10. napjától 2016. szeptember 9. napjáig terjedő
időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a
Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

391/2015. (VIII. 31.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Törvényszékre történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján
dr. Nagy Erzsébetet, a Szegedi Ítélőtábla bíráját 2015.
szeptember 1. napjától 2016. február 29. napjáig terjedő
időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége részbeni megtartása mellett, hozzájárulásával – a Szegedi Törvényszékre kirendelem.

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

430/2015. (IX. 8.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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tanácselnökeit,

CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Benedek Tibort, a Gyulai Törvényszék bíráját
– eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2015. szeptember 10. napjától 2016.
március 10. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

4. dr. Szabó Andrást, a Szegedi Törvényszék csoportvezető bíráját,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

433/2015. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Törvényszékre 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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

dr. Berkes Tamást,
dr. Égető Sándor Lajost, hadbíró századost,
Ila-Tóthné dr. Vörös Erikát
Juhászné dr. Prágai Erikát,
dr. Katona Dorottyát,
dr. Kiss Dánielt,
dr. Kónya Tamást, hadbíró századost,
dr. Nógrádi Beátát,
dr. Nagy Andreát,
dr. Seresné dr. Bathó Nikolettát,
dr. Tóth Tibort, a Szegedi Törvényszék bíráit

16. dr. Kádár József Gábort, a Szegedi Járásbíróság elnökhelyettesét,
17. dr. Kóbor Jenőt, a Szegedi Járásbíróság csoportvezető bíráját,
18. dr. Arany Jánost,
19. dr. Cseh Lívia Ágnest,
20. dr. Gácsiné dr. Gaál Katalint,
21. dr. Juhász Csabát,
22. dr. Juhász Zsuzsannát,
23. dr. Kánitz Judit Erzsébetet,
24. dr. Kemenes Krisztián Istvánt,
25. Kissné dr. Gyuris Patríciát,
26. dr. Lakatos Zsoltot,
27. dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi Enikőt,
28. dr. Nánási Illést,
29. dr. Schlichter Erikát,
30. dr. Sipter Katalint,
31. dr. Tóth Csenge Odettet,

1. dr. Gy. Molnár Sándort, a Karcagi Járásbíróság elnökét,
2. dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigittát, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját,
3. dr. Andódi Henriettát, a Karcagi Járásbíróság bíráját,
4. dr. Macsári Józsefet, a Szeghalmi Járásbíróság bíráját,
5. Tóthné dr. Hámori Valéria Katalint, a Békéscsabai
Járásbíróság bíráját
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, - a 2015. szeptember 15.
napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra,
a Szegedi Járásbíróságra kirendelem.

32. dr. Zombory Rita Évát, a Szegedi Járásbíróság bíráit,
33. dr. Andódi Henriettát, a Karcagi Járásbíróság bíráját,
34. dr. Gaudi Tibort, a Szentesi Járásbíróság bíráját,
35. dr. Gy. Molnár Sándort, a Karcagi Járásbíróság elnökét,
36. dr. Horváth-Tóth Imolát, a Makói Járásbíróság bíráját,
37. dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigittát, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját,
38. dr. Macsári Józsefet, a Szeghalmi Járásbíróság bíráját,
39. Magyarné dr. Fodor Mártát, a Hódmezővásárhelyi
Járásbíróság bíráját,
40. dr. Pásztor Anikót, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bíráját,
41. Tóthné dr. Hámori Valéria Katalint, a Békéscsabai
Járásbíróság bíráját

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

434/2015. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
542/D.§-ban meghatározott ügyekben ítélkező
bírák kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (6) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
1. dr. Joó Attilát, a Szegedi Törvényszék kollégiumvezetőjét,
2. dr. Bakos Évát,
3. dr. Kovalcsik Éva Katalint, a Szegedi Törvényszék
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vatali beosztását 2015. szeptember 1. napjától 2015.
november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

2015. szeptember hónap 15. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/J.§ szerint az 542/D.
§-ban meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

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

EGYÉB HATÁROZATOK

386/2015. (VIII.26.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

337/2015. (VII.17.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Antal Veronikát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szecskó Józsefet, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
beosztott törvényszéki bírót 2015. szeptember 15. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

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

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

387/2015. (VIII.26.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

353/2015.(VII.29.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Mikus
Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2015. szeptember 1. napjától 2015. november 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Nagy Anita, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2015. augusztus 31. napjával
megszüntetem és 2015. szeptember 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztom.

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

390/2015. (VIII.31.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról

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

364/2015. (VIII.6.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Varju László, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása határozott időtartamú beosztásának
lejártára tekintettel 2015. szeptember 7. napjával megszűnik, ezért 2015. szeptember 8. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Miskolci Köz-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bozsó
Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hi-
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428/2015. (IX.7.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról

igazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

393/2015. (IX.01.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Szakály Noémi, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2015. szeptember 14. napjával
megszüntetem és 2015. szeptember 15. napjától törvényszéki bíróként a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiumához beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Nórát, budapesti II. és III. kerületi bírósági
titkárt 2015. szeptember 15. napjától 2015. december
15. terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

394/2015. (IX.01.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Márton Máriát, a Battonyai Járásbíróság bírósági
titkárát 2015. szeptember 15. napjától 2016. június 15.
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Hőnich-Lukács Krisztinát, a 2015. augusztus 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra a
Szentendrei Járásbíróságra,
dr. Ridács Andrást, a Dabasi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre a Dabasi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe
dr. Csordás Sándort a 2015. szeptember 1. napjától
2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Ráckevei Járásbíróságra,
dr. Kiss Máté Jenőt a 2015. szeptember 1. napjától 2016.
március 31. napjáig terjedő időtartamra a Dabasi Járásbíróságra,
dr. Lehoczki Emesét, a 2015. szeptember 1. napjától
2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Váci Járásbíróságra,
dr. Szabó Anikót a 2015. szeptember 1. napjától 2016.
március 31. napjáig terjedő időtartamra a Szentendrei
Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

424/2015. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai 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. Bicskey István, a
Tatabányai Törvényszék kollégiumvezetőjének vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel –
2015. szeptember 14. napjával megszűnik, ezért őt 2015.
szeptember 15. napjától a Tatabányai Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

beosztotta

dr. Réczey Katalint, a Budapest Környéki Törvényszék
igazgatási feladatokkal megbízott csoportvezető bíráját
- vezetői tisztségről történő lemondására tekintettel - 2015.
szeptember 1. napjától a Budapest Környéki Törvény-
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A Miskolci Törvényszék elnöke

szék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumához
határozatlan időre bírói munkakörbe.

kinevezte

kijelölte

dr. Visi Orsolyát a 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Tiszaújvárosi Járásbíróságra,
Simkóné dr. Réti Rékát a 2015. szeptember 1. napjától
2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra az Encsi Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

dr. Hőnich-Lukács Krisztinát, a Szentendrei Járásbíróság
bírósági titkárát 2015. augusztus 1. napjától,
dr. Ridács Andrást, a Dabasi Járásbíróság bírósági titkárát 2015. szeptember 1. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
Az Egri Törvényszék elnöke

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

kinevezte

dr. Cseh Lászlót, az Egri Járásbíróság bíráját a 2015.
szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra az Egri Járásbíróságon nyomozási bírói
és szabálysértési csoportvezető bírói munkakörbe.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2015/6. számának 3. pontjában, a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium civilisztikai ügyszakos
csoportvezető bírói (Fővárosi Törvényszék oktatásfelelőse)
álláshelyének (82. számú) betöltésére kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy a pályázati határidőben egy érvényes pályázat sem érkezett - eredménytelenné nyilvánította.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

PÁLYÁZATOK

dr. Bocz Ádámot,
dr. Rimaszécsi Jánost, a Fővárosi Törvényszék bírósági ügyintézőit
dr. Kalmár Beátát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
bírósági ügyintézőjét,
dr. Kárpáti Csengét, a 2015. szeptember 1. napjától 2016.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra,
dr. Bihari Zsuzsannát a 2015. szeptember 1. napjától 2016.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi
Kerületi Bíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe,

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.

megszüntette

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.

dr. Szalai Ágnesnek, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság bírósági titkárának a szolgálati jogviszonyát 2015.
szeptember 30. napjával - közös megegyezésre tekintettel -,
dr. Cserba Andreának, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazójának a szolgálati jogviszonyát 2015. szeptember
30. napjával - lemondására tekintettel -.

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 Kaposvári Törvényszék elnöke
megszüntette

dr. Viplak Ádámnak, a Kaposvári Járásbíróság bírósági titkárának a szolgálati jogviszonyát 2015. július 31. napjával közös megegyezésre tekintettel -.

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. A pályázatot a pályázat kiírójához
3 példányban kell benyújtani.
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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.

badalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
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 bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt
feltételeket.

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.

A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet), továbbá a www.birosag.hu weboldalon elérhető
50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X.
15.) OBT ajánlás a Rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor
fennálló és igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáskor
már nincs lehetőség.

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 pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid
kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi
ezek megvalósítását.

A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati
tudnivalók

A pályázathoz csatolni kell:

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 (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.

1.

az önéletrajzot,

2.

2 db igazolványképet,

3. a bírák és a titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999 (I.18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt,

A bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.
A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő
esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás
eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el.

4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap
benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre
kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat benyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén
is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti

Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a sza-
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dés ) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.

bíróságra beérkezzen,
5.

jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
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
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.
Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
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 késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései
azirányadók.

A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a „Jelentkezési segédlap”
kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.

A törvényszéki végrehajtói állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
256. §-ának (2) bekezdése folytán alkalmazott 233.
§-ában foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
éviLXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdésealapján a kinevező pályázatot ír ki.

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.

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 „Hatóságierkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekez-

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettje-
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vadalmazásáról 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.

ként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely szerve az Iasz. 37/B §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát
a Rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét
is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról és
az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság 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 törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Fővárosi 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. október 20. napja.

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A pályázatot beadásának helye:
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkárság
(1043 Budapest, Tavasz u. 21.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (281. számú) betöltésére.

a Gyulai Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének
(38. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és ja-

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
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szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett
jártasságnak van jelentősége.

- 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 pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.).

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Gyulai Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

422/2015. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Gyulai 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 Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 80. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a házastársi, élettársi közös vagyon megosztása iránti perek, a házastársak, élettársak
vagyoni viszonyaival összefüggő perek, további az öröklési perek intézésében szerzett gyakorlatnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja, 16.00 óra.

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

A pályázatot beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

423/2015. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
389/2015. (VIII. 27.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
(11. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a gazdasági – ezen belül különösen a csőd és felszámolási - jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak
van jelentősége.

A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (48. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jog területén
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442/2015. (IX. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkársága (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Ceglédi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (129.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

436/2015. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szentesi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja 16.00 óra.

A Szentesi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (55.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Ceglédi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2701 Cegléd, Pf.
52.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.

443/2015. (IX. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Szentesi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6600 Szentes,
Erzsébet tér 4.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (57.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

441/2015. (IX. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Gyulai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.

A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírói (85. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Járásbíróság Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.).

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jog és a munkajog területén szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

A pályázat benyújtásának helye:
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Kossuth tér. 9.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon 5 titkári állás betöltésére.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.

177236 számú,

Kiss Mónikának, a Miskolci Járásbíróság bírósági ügyintézőjének a BA 174744 számú,

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

Bényei Zsuzsannának, a Miskolci Járásbíróság tisztviselőjének a BA 174746 számú,

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Gyulai Járásbíróságon
a Békési Járásbíróságon
a Battonyai Járásbíróságon

Nemes Zsoltnak, a Debreceni Törvényszék fizikai alkalmazottjának a BA 175192 számú,
Sáfár Miklósnénak, a Budaörsi Járásbíróság tisztviselőjének a BA 180276 számú,

1
1
1

dr. Bak Szilviának a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárának a BC 603882 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

bírósági titkári állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki végrehajtói
állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja 23.59 óra.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkárság (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
dr. Kiss Gábornak, a Kúria bírájának az AA 111122 számú,
dr. Hegedűs Emőkének, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírájának az AA111998 számú bírói igazolványa,
Cseh Nórának, a Miskolci Járásbíróság tisztviselőjének a
BA 174629 számú,
dr. Forgács Annának, a Kúria tisztviselőjének a BA
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