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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

7

4/2016. (III. 23.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről
szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

7

139/2016. ( III. 29.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
		
155/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat a Szombathelyi Törvényszék területén egy törvényszéki
bírói álláshely járásbírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Szombathelyi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 399/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
157/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 406/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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20/2016. (III.8.) OBT határozat
21/2016. (III.8.) OBT határozat
22/2016. (III.8.) OBT határozat
23/2016. (III.8.) OBT határozat
24/2016. (III.8.) OBT határozat
25/2016. (III.8.) OBT határozat
26/2016. (III.8.) OBT határozat
27/2016.(III.8.) OBT határozat a Juhász Andor-díjról szóló 2/2012.(III.24.) OBT határozat módosításáról
31/2016. (III.8.) OBT határozat
32/2016. (III.8.) OBT határozat
33/2016. (III.8.) OBT határozat
34/2016. (III.17.) OBT határozat bíró lemondási ideje tartamának meghatározása és munkavégzési
kötelezettsége alóli mentesítése tárgyában

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

11

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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CÍMADOMÁNYOZÁS
133/2016. (III 18.) OBHE számú határozat 2016. március hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról

3
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
99/2016. (III. 4.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
100/2016. (III. 4.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
101/2016. (III. 4.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
134/2016. (III. 22.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
135/2016. (III. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
136/2016. (III. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
137/2016. (III. 25.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
142/2016. (III. 31.) OBHE számú határozat a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
143/2016. (IV. 1.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
151/2016. (IV. 11.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
161/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat bírák áthelyezéséről 162/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
171/2016. (IV. 15.) OBHE számú
eredménytelenné nyilvánításáról

határozat a Győri Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat

178/2016. (IV. 19.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
113/2016. (III. 10.) OBHE számú határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
138/2016. (III. 25.) OBHE számú határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
145/2016. (IV. 6.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
149/2016. (IV. 11.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
109/2016. (III. 8.) OBHE számú határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
112/2016. (III. 10.) OBHE számú határozat bírák Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
132/2016. (III. 17.) OBHE számú határozat bíró Pécsi Törvényszékre, valamint Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra történő kirendelésének meghosszabbításáról
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141/2015. (III. 30.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Járásbíróságra történő kirendeléséről
146/2016. (IV. 6.) OBHE számú határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
80/2016. (II.19.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
82/2016. (II. 23.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
104/2016. (III.07.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalbahatározott
időtartamra történő beosztásáról
111/2016. (III.10.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
130/2016. (III.11.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
131/2016. (III.17.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a Budapest Környéki Törvényszékre történő beosztásáról
140/2016. (III.29.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
144/2016. (IV.5.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
148/2016. (IV. 11.) OBHE számú határozat
vezetői tisztségének megszűnéséről

a

Miskolci

Törvényszék

kollégiumvezetője

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK
A
A
A
A

19

bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
172/2016. (IV. 15.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása

5
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A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
153/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
154/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szerencsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
156/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon egy

158/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
159/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
160/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
163/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre
164/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
166/2016. (IV. 13.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
179/2016. (IV. 19.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
EGYÉB PÁLYÁZATOK
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZATOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

31
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ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

HATÁROZATOK

4/2016. (III. 23.) OBH utasítás
a bírák és igazságügyi alkalmazottak
tevékenysége elismeréséről szóló
szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH
utasítás módosításáról

139/2016. ( III. 29.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam az
„Irattározási munkacsoport”-ot.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következő utasítást adja ki:
1. §

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

A bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége
elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.)
OBH utasítás 15. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

2016. szeptember hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

„15. § A díjadományozással összefüggő kiadások
fedezetének egynegyedét az OBH költségvetési
előirányzat
átcsoportosítással
biztosítja
minden
év július 30-ig. A díjadományozással összefüggő
kiadások fedezetének fennmaradó részét, valamint a
címadományozással összefüggő kiadások fedezetét
annak az intézménynek a költségvetéséből kell
biztosítani, ahol az elismerésben részesült szolgálati
jogviszonyban áll.”

					

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

155/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely járásbírósági
bírói álláshellyé történő átalakításáról és
a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 399/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról

2. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Szombathelyi Törvényszék
területén egy törvényszéki bírói álláshelyet (16. számú)
2016. április 10-ei hatállyal járásbírósági bírói álláshellyé
átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
április 10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 399/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. és
1.2.5. pontját:

7
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A Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 10 fő
törvényszéki bírói létszám összesen: 19 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 19 fő,
járásbírósági bírói létszám összesen: 25 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

157/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
406/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshelyet (80. számú) 2016. április
10-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. április
10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 406/2015.
(IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.2.5. pontját:
A Miskolci Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 29 fő
törvényszéki bírói létszám összesen: 48 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 95 fő,
járásbírósági bírói létszám összesen: 109 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
24/2016. (III.8.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
20/2016. (III.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a bírói pályázatok elbírálása során 2015. évben folytatott gyakorlatról szóló tájékoztatóját tudomásul vette.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács a végrehajtói fegyelmi bíróságok elnökeinek 2015. évi tevékenységről szóló beszámolóját tudomásul vette.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

25/2016. (III.8.) OBT
határozat

21/2016. (III.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az OBH elektronikus eljárások
tapasztalatairól szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács dr. Makai Lajosnak, a Pécsi
Ítélőtábla elnökének „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitas Quinqeecclesiensis” érdemérem arany fokozata
adományozásához utólagosan hozzájárul.

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

26/2016. (III.8.) OBT
határozat

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács meghozta a 1/2016. (III.08.)
számú etikai állásfoglalását.

22/2016. (III.8.) OBT
határozat

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének 2015. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul vette.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

27/2016.(III.8.) OBT
határozat
a Juhász Andor-díjról szóló 2/2012.(III.24.)
OBT határozat módosításáról

23/2016. (III.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés a)
pontjában írt felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során
2015. évben folytatott gyakorlatról szóló tájékoztatóját
tudomásul vette.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

1. A Juhász Andor-díjról szóló 2/2012.(III.24.) OBT határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Az OBT a Juhász Andor díj arany fokozatából évente legfeljebb ötöt, a Juhász Andor díj ezüst fokozatából
évente legfeljebb tizenkettőt, a Juhász Andor díj bronz
fokozatából évente legfeljebb tizenhetet adományoz.
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34/2016. (III.17.) OBT
határozat
bíró lemondási ideje tartamának
meghatározása és munkavégzési
kötelezettsége alóli mentesítése
tárgyában

Az OBT különösen indokolt esetben egyhangú szavazattal hozott határozattal minden fokozatban eggyel emelheti az adott évben adományozott kitüntetések számát.”
2. Ez a határozat 2016. március 8-án lép hatályba.
Indokolás:

Az Országos Bírói Tanács dr. Szalay Zsuzsa dunakeszi
járásbírósági bíró kérelmére

Az Országos Bírói Tanács megalakulásától kezdve támogatta és erősítette a magas színvonalú bírói munka elismerését. Ennek érdekében fenntartotta a Juhász Andor
díj adományozását és elvi határozatában szorgalmazta
az adományozható díjak számának növelését. A bíróságok központi költségvetése lehetővé teszi, hogy az Országos Bírói Tanács a Juhász Andor díj mindegyik fokozatát kettővel megemelje 2016. évtől. Az emelés költségeit
és feltételeit az Országos Bírósági Hivatal biztosítja.

– lemondására tekintettel - hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a bíró szolgálati viszonyának 2016. április 4. napjával történő megszüntetéséhez,
valamint 2016. március 22. napjától a mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

31/2016. (III.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Papp Anett fővárosi közigazgatási és munkaügyi bírót a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesíti.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

32/2016. (III.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Pethő Erzsébet Margit pesti központi kerületi bírósági bírót – kérelmére – 2016.
április 1. napjától 2016. április 27. napjáig mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

33/2016. (III.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Czinkné dr. Arató Zita, a Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárának
kinevezésére tett javaslattal egyetért.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

- lemondásukra figyelemmel,

Botka Lászlóné dr-t-t, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét
2016. augusztus 1. napjával

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Keszthelyi Kristóf Gábort, az Ajkai Járásbíróság bíráját

- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,

dr. Sztronga Gyulát, a Debreceni Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2016. augusztus 19. napjával,

2016.március 15. napjától,

dr. Tergalecz Esztert, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját

dr. Konczné dr. Biró Annát, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját, címzetes történyszéki bírót 2016. augusztus 31. napjával,

2016. április 1. napjától határozatlan időtartamra,

dr. Sári Péternét, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírót 2016. augusztus 31. napjával,

dr. Igaz Barbarát, a Váci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Majlinger-Nagy Grétát, a Tatabányai Járásbíróság bírósági titkárát,

Záborszkyné dr. Kálmán Ágnest, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját, címzetes történyszéki bírót 2016. szeptember 16.
napjával,

dr. Sarkadi Mónika Emesét, a Tatabányai Törvényszék
bírósági titkárát

dr. Helmecziné dr. Szűcs Margitot, a Debreceni Törvényszék
bíráját 2016. szeptember 30. napjával

2016.március 15. napjától 2019. március 14. napjáig,

- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel -

Czinkné dr. Arató Zita Erzsébetet, a Pécsi Közigazgatási
és Munkaügyi BÍróság bírásági titkárát,

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Ölbei Anitát, a Pécsi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Rózsa Erikát, a Pécsi Törvényszék bírósági titkárát

CÍMADOMÁNYOZÁS

a 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra, bíróvá

133/2016. (III 18.) OBHE számú
határozat
2016. március hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

kinevezte,

dr. Szalay Zsuzsát, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját 2016.
április 4. napjával,

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján

dr. Papp Anettet, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíróság bíráját 2016. május 8. napjával,
dr. Szilágyi Ágnest, a Debreceni Járásbíróság bíráját 2016.
május 15. napjával,

2016. február 1. napjától

a Balassagyarmati Törvényszéken

dr. Rácz Jánost, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2016. szeptember 8. napjával

dr. Pappné dr. Makka Éva tanácselnöknek,
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

2016. március 1. napjától

99/2016. (III. 4.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

a Pécsi Törvényszéken
dr. Saághy Ferenc László tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Igaz Barbara bírót – az 533/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. március 15. napjával a Balassagyarmati
Járásbíróságra osztom be.

2016. március 1. napjától

a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Csontos Tibor Imrének, a Hajdúböszörményi Járásbíróság elnökének,

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

a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Szabó Károlynak, a Siófoki Járásbíróság bírájának,

100/2016. (III. 4.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

2016. március 6. napjától

a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
Kapinné dr. Farkas Gyöngyinek, a Kisvárdai Járásbíróság
bírájának

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Majlinger-Nagy Gréta bírót – az 536/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2016. március 15. napjával a
Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére

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

2016. február 1. napjától

101/2016. (III. 4.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Birizdó Katalin, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökhelyettese

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sarkadi
Mónika Emese bírót – az 534/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2016. március 15. napjával a
Tatabányai Járásbíróságra osztom be.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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134/2016. (III. 22.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

ka bírót – a 482/2015. (X. 14.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. április 1. napjával a Pécsi Járásbíróságra
osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Elek Gabriella Lídia bírót - az 582/2015. (XII. 12.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. április 1.
napjával a Szerencsi Járásbíróságról a Tiszaújvárosi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

142/2016. (III. 31.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Schadt
Krisztiánt 2016. április 4. napjától 2022. április 3. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesévé.

135/2016. (III. 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 Czinkné dr.
Arató Zita Erzsébet bírót – a 485/2015. (X. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. április 1. napjával a Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

143/2016. (IV. 1.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Sarudi Márta bírót - a 18/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel - 2016. április 15. napjával a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe
áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

136/2016. (III. 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. Ölbei Anita
bírót – az 525/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. április 1. napjával a Pécsi Járásbíróságra
osztom be.

151/2016. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

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 Miskolci
Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2016/1.
számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

137/2016. (III. 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. Rózsa Eri-
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161/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
bírák áthelyezéséről

KIJELÖLÉSEK
113/2016. (III. 10.) OBHE számú
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kovaliczky Ágota tanácselnököt és dr. Istenes Attila bírót - az
540/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. április 15. napjával a Fővárosi
Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe
áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Zámbori Tibort, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét 2016. március 21. napjától a közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

162/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

138/2016. (III. 25.) OBHE számú
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy
költségvetést érintő változások igazgatási szempontból
indokolatlanná teszik az álláshely betöltését - a Fővárosi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos katonai bírói állás
betöltésére a Bírósági Közlöny 2015/10. számában az
526/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Szigeti Krisztinát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2016. április 15. napjától a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

171/2016. (IV. 15.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

145/2016. (IV. 6.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Győri Ítélőtábla elnöki állására a Bírósági
Közlöny 2016/1. számában kiírt pályázatot - tekintettel
arra, hogy pályázat nem érkezett - eredménytelenné
nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Igaz Barbarát, a Balassagyarmati Járásbíróság
bíráját 2016. április 15. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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149/2016. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

4. dr. Korcsok Mariannát, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét,
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett, -

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Kósa Zsuzsannát, a
Fővárosi Ítélőtábla bíráját, továbbá dr. Hornyák Szabolcs
Jánost és dr. Kis Lászlót, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráit, 2016. április 20. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

5. dr. Tóth Csaba Leventét, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
6. dr. Horváth Mária Saroltát, a Miskolci Törvényszék
bíráját,
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása mellett,
7. Patakiné dr. Teremi Zsuzsanna Máriát, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság címzetes törvényszéki
bíráját,

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

178/2016. (IV. 19.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül - ,
2016. április 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Kúriára kirendelem.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bc) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a bírói tanács a 15. § (2) és (2a)
bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségének nem
kellő mértékben tett eleget - a Szolnoki Járásbíróság egy
büntető ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2015/12. számában a 17/2016. (I. 18.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom, és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten
kiírom.

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

112/2016. (III. 10.) OBHE számú
határozat
bírák Budapest Környéki Törvényszékre
történő kirendelésének
meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján

KIRENDELÉSEK
109/2016. (III. 8.) OBHE számú
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

- dr. Benkó Annának, a Balassagyarmati Törvényszék
elnökének,
- Kunné dr. Sándor Krisztinának, a Balassagyarmati Törvényszék kollégiumvezetőjének,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával

- dr. Barsi Józsefnek,
- dr. Nagy Andreának,

1. dr. Kocsis Ottíliát és
2. dr. Gömöri Olivér Zoltánt, a Debreceni Ítélőtábla bíráit,
3. dr. Mándi Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét,

- dr. Pappné dr. Makka Évának, a Balassagyarmati Törvényszék tanácselnökeinek,
- dr. Nádai Mónikának, a Balassagyarmati Törvényszék
bírájának 2016. március 15. napjától 2016. április 30.
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bíráját,

napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásukból
eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, hozzájárulásukkal – a Budapest Környéki Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, - a 2016. április 4. napjától
2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi
Járásbíróságra kirendelem.

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

5. Dr. Antal Gábort, a Pécsi Törvényszék csoportvezető
bíráját,

132/2016. (III. 17.) OBHE számú
határozat
bíró Pécsi Törvényszékre, valamint Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendelésének
meghosszabbításáról

- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, - a 2016. április 25. napjától 2016. május 8. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi
Járásbíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Csullag Józsefnek, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának a Pécsi Törvényszékre, valamint a
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő kirendelését – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával – 2016.
május 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő időtartamra, meghosszabbítom.

146/2016. (IV. 6.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi 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) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Kósa Zsuzsannát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett, 2016. április 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a Fővárosi Törvényszékre kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

141/2016. (III. 30.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Járásbíróságra történő
kirendeléséről

EGYÉB HATÁROZATOK

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

80/2016. (II.19.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

1. Kissné dr. Pánti Mártát, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, - a 2016. április 4. napjától
2016. április 24. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi
Járásbíróságra kirendelem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Raduly Zsuzsát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát 2016. március 1. napjától 2016. augusztus 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Dr. Palkó Tamást, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját,
3. dr. Hlavács Imrét, az Ózdi Járásbíróság bíráját,
4. dr. Berczeli Sándort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
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82/2016. (II. 23.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

130/2016. (III.11.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Ábrahám
Mártát, a Budaörsi Járásbíróság bíráját 2016. március
11. napjától 2016. szeptember 10. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Szabó Andreát, a Tatabányai Törvényszék bírósági titkárát 2016. március 15. napjától 2016. szeptember
15. napjáig 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

131/2016. (III.17.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Budapest Környéki Törvényszékre
történő beosztásáról

104/2016. (III. 7.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalbahatározott időtartamra történő
beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Kapitány Attilát, a Székesfehérvári Törvényszék
bírósági titkárát 2016. március 16. napjától 2016. szeptember 15. napjáig határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Rusznák Anita, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2016. április 14. napjával megszűnik, ezért 2016.
április 15. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Budapest Környéki Törvényszékre
beosztom.

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

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

111/2016. (III.10.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

140/2016. (III.29.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Galla
Éva Piroska, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2016. április 6. napjától
2016. október 5. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Szecskó Adriennt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát, a 2016. április 1. napjától 2016.
szeptember 30. napjáig 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
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144/2016. (IV.5.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

dr. Ignáczné dr. Szőke Bernadettet, a Monori Járásbíórság bíráját a 2016. március 1. napjától 2022. február 28.
napjáig terjedő időtartamra a Monori Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Hársvölgyi Zsuzsannát - a Pesti Központi Kerületi Bíróságról történt áthelyezésére tekintettel - 2016. március 10. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki
Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Rainer Lilla, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2016. május 7. napjától
2016. augusztus 6. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

beosztotta

Khinné dr. Resli Tímeát, a Nagykőrösi Járásbíróság elnökét - vezetői kinevezése lejártára tekintettel - 2016.
március 1. napjától a Nagykőrösi Járásbíróságra bírói
munkakörbe,
dr. Nyulak Évát, a Monori Járásbíróság elnökhelyettesét
- vezetői kinevezése lejártára tekintettel - 2016. március
1. napjától a Monori Járásbíróságra bírói munkakörbe,
Lugosiné dr. László Mónikát, a Budakörnyéki Járásbíróság elnökehelyettesét - a vezetői kinevezése lejártára
tekintettel - 2016. március 15. napjától a Budakörnyéki
Járásbíróságra bírói munkakörbe,

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

148/2016. (IV. 11.) OBHE számú
határozat
a Miskolci 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. Pecsenye Csaba,
a Miskolci Törvényszék kollégiumvezetőjének vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2016. április 14. napjával megszűnik, ezért őt 2016. április 15. napjától a Miskolci Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

kijelölte

dr. Hársvölgyi Zsuzsannát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát 2016. március 10. napjától
szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
A Fővárosi Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Demeter Andreát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság csoportvezető bíráját, címzetes törvényszéki bírót
a 2016. április 15. napjától 2022. április 14. napjáig terjedő
időtartamra a Budapesti XX., XX. és XXIII. Kerületi Bíróság
csoportvezető bírájává,
dr. Kükedi Flóra Júliát a 2016. március 16. napjától 2016.
szeptember 15. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumába,
dr. Horváth Kristófot, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. április 11. napjától 2018. április 10. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumába,
dr. Bányai Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróságra
bírósági titkári munkakörbe,

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Dóczi Mártát, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját a
2016. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő
időtartamra a Salgótarjáni Járásbíróság elnökévé.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Kertész Szilvia Emesét, a Nagykőrösi Járásbíróság
bíráját a 2016. március 1. napjától 2022. február 28.
napjáig terjedő időtartamra a Nagykőrösi Járásbíróság
elnökévé,

kijelölte

dr. Horváth Eszter Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
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bírósági titkárát 2016. március 25. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

dr. Pap Márkot 2016. március 1. napjától határozatlan időre
a Zalaegerszegi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

A Győri Törvényszék elnöke

kijelölte

kijelölte

2016. március 25. napjától szabálysértési ügyekben,
továbbá pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásrokban
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

dr. Csánitz Annát, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát
2016. április 19. napjától pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésének elrendelésére és felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásokban egyesbíró hatáskörében
eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

A Kaposvári Törvényszék elnöke

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

kinevezte

1. A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki állására a Bírósági Közlöny 2015/12. számában kiírt
pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 132. §-ában, valamint a 133. § (1) bekezdésében foglaltak alapján,

dr. Szabó Károlyt, a Siófoki Járásbíróság bíráját, a 2016.
április 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Siófoki Járásbíróság elnökhelyettesévé,
beosztotta

2. a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesi állására a
Bírósági Közlöny 2016/1. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy a pályázatra a benyújtásra megadott határidőig pályamű nem érkezett -

Czukorné dr. Majer Évát, a Siófoki Járásbíróság elnökhelyetteség - a vezetői kinevezése lejártára tekintettel
- 2016. április 1. napjától a Siófoki Járásbíróságra járásbírósági bírói munkakörbe.

eredménytelenné nyilvánította.

A Szegedi Törvényszék elnöke

PÁLYÁZATOK

kinevezte

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Kóbor Jenőt, a Szegedi Járásbíróság csoportvezető
bíráját a 2016. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó jogköre a
bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén, valamint a 130. § (2)
bekezdésén alapul.

A Veszprémi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Oltárczy Ádámot a 2016. április 1. napjától 2017.
március 31. napjáig terjedő időtartamra a Veszprémi
Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,

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.

kijelölte

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

2016. április 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
kinevezte
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hozzájárulásával nevezhető ki.

lyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő
esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás
eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el.

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.
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.

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 szabadalmi 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 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 bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt
feltételeket.
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 álláshe-
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mányi 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.

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
bíróságra beérkezzen,
5.

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) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.

jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,

A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmasság vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát
és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.

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.

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.

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 bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

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

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásrólszóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
263. § (2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdés a) és c-d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseibenmeghatározott feltételeknek megfelelnek, felsőfokú
iskolai végzettséggel és végrehajtási ügyintézői szakvizs-

Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudo-
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bíró tölthet be.

gával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

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

A munkáltató a végrehajtási ügyintézői szakvizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
13.§ (6) bekezdése értelmében - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

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

A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel - hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy
a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alattnem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:

A pályaműnek tartalmaznia kell a Győri Ítélőtábla működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Győri Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- a Győri Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékekkel való szakmai kapcsolat erősítése,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

- Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- a személyes adatait és a 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.
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 pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja 14.00 óra.

172/2016. (IV. 15.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.).

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri Ítélőtábla
elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
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A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos tanácselnöki álláshely (9. számú) betöltésére.

A Budapest Környéki Törvényszék (Gazdasági Kollégium, Cégbírósági Csoport) csoportvezető bírói álláshelyének (32. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezettbíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges gazdasági ügyszakban eltöltött bírói gyakorlat tartamának, gazdálkodó szervezetek egymás közötti
jogvitáinak elbírálásában szerzett másodfokú ítélkezési
gyakorlatnak (felszámolással kapcsolatos perek, felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési
ügyek, civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos
ügyek) van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett 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 javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Cégbírósági Csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

Ezen 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,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az ítélőtábla
elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazottközép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 17. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja 16.00 óra.
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A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 17. napja.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. A Fővárosi Törvényszék (Gazdasági Kollégium) felszámolási ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (84. számú) betöltésére.

2. A Fővárosi Törvényszék (Gazdasági Kollégium) felszámolási ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói
álláshelyének (89. 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 gazdasági/felszámolási ügyszakos bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túl- a
tényleges gazdasági/felszámolási ügyszakos bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai
igazgatásban szerzett 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 javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a felszámolási ügyszak
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a felszámolási ügyszak
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,
- a csoportvezetői 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.

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,
- a csoportvezetői-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék 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,
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-

- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 17. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. június 20. napja.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

A Vásárosnaményi Járásbíróság elnöki álláshelyének (47. számú) betöltésére.

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (46. számú) betöltésére.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett 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 javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Vásárosnaményi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a büntető ügyszak 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 elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Nyíregyházi 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,

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,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívások-
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delkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a kollégium 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.

nak, 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:
2016. május 31. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

A Szekszárdi Törvényszék (Gazdasági Csoport) csoportvezető bírói álláshelyének (13. számú) betöltésére.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Kunszentmártoni Járásbíróság elnöki álláshelyének (35. számú) betöltésére.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett 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 javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Gazdasági Csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kunszentmártoni Járásbíróság 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,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi ren-

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
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számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szerencsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3900 Szerencs,
Rákóczi u. 45.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

156/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

A Szombathelyi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(16. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
153/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi 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 Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (699. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szombathelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)

158/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

154/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szerencsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói (80.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Szerencsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (162.
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163/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 251.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

159/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május. 20. napja 16.00 óra.

A Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely (97. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 177.)

A pályázat elbírálásánál a büntető jog 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:
2016. május 30. napja.

164/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Járásbíróság Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Dunakeszi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (166.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

160/2016. (IV. 12.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja 16.00 óra.

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (28.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Dunakeszi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2121 Dunakeszi, Pf. 53.).

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.

166/2016. (IV. 13.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Ítélőtáblán egy katonai bírói (94. számú) ál-
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A pályázat benyújtási helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

láshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Az állásra az pályázhat, aki a Magyar Honvédség hivatásos tisztje, vagy rendelkezik a Magyar Honvédség által
kiállított egészségügyi fizikai és pszichikai alkalmassági
igazolással.

A Gyulai Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
A Gyulai Törvényszék területén 4 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött,
valamint a katonai bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 10. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

EGYÉB PÁLYÁZATOK
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT

179/2016. (IV. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az
Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére pályázatot hirdet.
Az elnökhelyettesi vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti be.

A Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (53.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– legalább 5 év tényleges bírói működési gyakorlatnak,
a korábban szerzett igazgatási, továbbá projektmunkákban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a büntetőjogi területen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 68. §
(1) bekezdésében és 79.§ (3) bekezdésében írt kizáró ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Járásbíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth út 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

A pályaműnek tartalmaznia kell az Országos Bírósági Hivatal működésével, vezetői tevékenységével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon 5 bírósági titkári állás betöltésére.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja.
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legalább középfokú államilag elismert komplex (korában
C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
- a magasabb vezetői állásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
az elnökhelyettesi vezetői tevékenységnek a Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köreinek,
- az Országos Bírósági Hivatal előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- a bíróságok igazgatásával kapcsolatos központi feladatok koordinálása, irányítása,
- a bíróságok általános vizsgálatai, vezetői és célvizsgálatok,
- országos programok koordinálásának irányítása,
- a bíróságok közötti munkateher kiegyenlítése és kompetencia alapú munkafolyamat szervezése,
- az ítélkezés hatékonyságát szolgáló jó gyakorlatok,
ajánlások, szabályozók kidolgozása.

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás
3. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell jelölni,
hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 30. napja 16.00 óra
A tisztség betöltésének időpontja:
2016. szeptember 1. napja.
A pályázatot a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. A
pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és
az adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

Az elnökhelyettes illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 162-163.§
rendelkezései az irányadók.

2. a Fővárosi Ítélőtábla (Fővárosi Törvényszék nélkül) illetékességi területén 2 fő büntető ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.

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

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú államilag elismert komplex (korában
C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

Az OBH elnökhelyettesét az OBH elnökének javaslatára
a köztársasági elnök nevezi ki határozatlan időre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja 14.00 óra.

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás
3. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell jelölni,
hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.).

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZATOK

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 30. napja 16.00 óra

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet

A tisztség betöltésének időpontja:
2016. szeptember 1. napja.

1. a Debreceni Ítélőtábla   illetékességi területén 1
fő polgári-gazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.

A pályázatot a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. A
pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és
az adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
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A tisztség betöltésének időpontja:
2016. szeptember 1. napja.

3. a Szegedi Ítélőtábla   illetékességi területén 2 fő
polgári-gazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.

A pályázatot a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. A
pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és a
regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról,
hogy a pályázatot támogatja-e.

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú államilag elismert komplex (korában
C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás
3. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell jelölni,
hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.

a Budapest Környéki Törvényszék területén (Gödöllői Járásbíróság) egy végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 30. napja 16.00 óra

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 20. napja 16.00 óra.

A tisztség betöltésének időpontja:
2016. szeptember 1. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság (1443
Budapest, Pf. 175.).

A pályázatot a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. A
pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és
az adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése

4. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területén 1 fő közigazgatási
ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.

Dr. Bíró Csillának, a Budaörsi Járásbíróság bírósági fogalmazójának a BA 173576 számú,
Buzás Évának, a Kecskeméti Törvényszék fizikai alkalmazottjának a BA 174232 számú,
Lápossy Sándornak a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének a BA 178819 számú,
dr. Mórocz Nellinek, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági
fogalmazójának a BA 181586 számú,
Laky Norbertnek, a Fővárosi Törvényszék főosztályvezetőjének a BA 182461 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa elveszett.

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat, akinek az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az európai unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú államilag elismert komplex (korában
C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás
3. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni. A pályázatban meg kell jelölni,
hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.

Bélyegző érvénytelenítése
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon a „Pesti Központi
Kerületi Bíróság Budapest” feliratú 308. sorszámú körbélyegzője elveszett.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 30. napja 16.00 óra

A bélyegző érvénytelen.
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