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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

10

5/2016. (V. 20.) OBHE utasítás a „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített
beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról
6/2016. (V. 31.) OBHE utasítás az integritási szabályzatról
HATÁROZATOK

27

235/2016. (V. 24.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
		
249/2016. (VI. 1.) OBHE számú határozat a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
250/2016. (VI. 6.) OBHE számú határozat a Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
251/2016. (VI. 6.) OBHE számú határozat a Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
252/2016. (VI. 6.) OBHE számú határozat a Debreceni Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
253/2016. (VI. 6.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
254/2016. (VI. 6.) OBHE számú határozat az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
255/2016. (VI. 6.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
256/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
257/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
258/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
259/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
260/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
275/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 409/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
279/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén egy közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a
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Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 414/2015. (IX. 1.) OBHE számú
határozat módosításáról
283/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék területén egy törvényszéki bírói
álláshely rendszeresítéséről és a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 410/2015. (IX.
1.) OBHE számú határozat módosításáról
285/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
288/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 411/2015.
(IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
291/2016. (VI. 9.)OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 411/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
295/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések iránti kérelmek elbírálásáról
296/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszámáról
297/2016. (VI. 15.) OBHE számú határozat a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról
298/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról
299/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról
300/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról
301/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról
302/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról
303/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat a Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
304/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
305/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról
306/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
307/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Pécsi Törvényszék engedélyezett létszámáról
308/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról
309/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett létszámáról
310/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
311/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról
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312/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról
313/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
314/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról
315/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
319/2016. (VI.13) számú OBHE határozat a bíróságok szervezeti és működési szabályzatának
alapelveiről szóló 421/2012. (XII. 15.) OBHE határozat módosításáról
321/2016. (VI. 14.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

46

51/2016. (V. 10.) OBT határozat
52/2016. (V. 10.) OBT határozat
53/2016. (V. 10.) OBT határozat
54/2016. (V. 10.) OBT határozat
55/2016. (V. 10.) OBT határozat
56/2016. (V. 10.) OBT határozat
57/2016. (V. 10.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

47

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

47

CÍMADOMÁNYOZÁS
203/2016. (V. 9.) OBHE számú határozat 2016. május hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
213/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
214/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
215/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
216/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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217/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
218/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
219/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
220/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
221/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
222/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
223/2016. (V. 13.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
231/2016. (V.17.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia
igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
232/2016. (V. 19.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
236/2016. (V. 25.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
238/2016. (V. 27.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
240/2016. (V. 30.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
245/2016. (V. 31.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
261/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
262/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
263/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
293/2016. (VI.13.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
211/2016. (V. 12.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/D.§-ban
meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
237/2016. (V. 26.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
206/2016. (V. 9.) OBHE számú határozat bíró kirendelésének módosításáról
207/2016. (V. 10.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő

6
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212/2016. (V. 12.) OBHE számú határozat bírák Szegedi Járásbíróságra történő kirendeléséről
242/2016. (V. 31.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról
244/2016. (V. 31.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról
264/2016. (VI. 7.) OBHE
meghosszabbításáról

számú

határozat

bírósági

titkár

minisztériumi

beosztásának

316/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának megszűnéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
EGYÉB HATÁROZATOK
167/2016. (IV.14.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
210/2016. (V.12.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
233/2016. (V.24.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

234/2016. (V. 24.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék kollégiumvezetője vezetői
tisztségének megszűnéséről
239/2016. (V. 30.) OBHE számú
megszűnéséről

határozat a Miskolci Törvényszék elnöke

vezetői tisztségének

241/2016. (V.31.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

56

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
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
277/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat a Debreceni Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírásai

7
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A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szombathelyi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
273/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Sárvári Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
274/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Soproni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
275/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
278/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon egy

280/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
281/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
282/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
284/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
286/2016. ((VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
287/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
289/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

290/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

292/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
325/2016. (VI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Komlói Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
326/2016. (VI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Tatai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre

8
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Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon egy

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
HÍREK

69
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
(2) A szabályzat értelmezése során a Kbt. és végrehajtási
rendeletei értelmező rendelkezései és jogintézményei
irányadóak.

UTASÍTÁSOK
5/2016. (V. 20.) OBHE
utasítás
a „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézmények
közbeszerzési, minősített beszerzési és
beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról

2. A Bíróság és az OBH által lefolytatott beszerzések
2. §
(1) A szabályzat alkalmazásában ajánlatkérő: a
Bíróság vagy az OBH. A Kbt. és a Korm. rendelet által
az ajánlatkérő szervezetek vonatkozásában előírt
valamennyi kötelezettséggel kapcsolatban a felelősség
az ajánlatkérőt terheli.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
alapján, a „Bíróságok fejezet” alá tartozó Kúria, valamint
ítélőtáblák, törvényszékek, és az Országos Bírósági
Hivatal központi költségvetési szervként ajánlatkérőnek
minősülnek, és így a Kbt. szerinti esetekben közbeszerzési
eljárás lefolytatására kötelezettek. A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek a
„Bíróságok fejezet” alá tartozó intézményeknél történő
egységes alkalmazása, a közbeszerzési, a minősített
beszerzési és – ahol a szabályzat külön említi – a
beszerzési eljárások lebonyolítása és a felelősségi
rendszer
legfontosabb
szabályainak
kialakítása
érdekében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a következő normatív utasítást alkotom.

(2) A Bíróság által lefolytatott, a Kbt., valamint a
Korm. rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzés,
építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás
megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében – a
3. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével –
ajánlatkérő a Bíróság.

1. A szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések

(3) Az OBH által lefolytatott, a Kbt. valamint a Korm.
rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési
beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés
és szolgáltatási koncesszió esetében, továbbá a 3. § (1)
bekezdése szerinti esetekben ajánlatkérő az OBH.

1. §

3. §

(1) Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) hatálya a
Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek (a továbbiakban
együtt: Bíróság) és az Országos Bírósági Hivatalnak
(a továbbiakban: OBH) a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti
közbeszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Közbeszerzési
eljárás), valamint a minősített adatot, illetve alapvető
biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy a
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre
vonatkozó kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerinti minősített beszerzési eljárásokra (a
továbbiakban: Minősített beszerzési eljárás), és – ahol
a szabályzat külön említi – a közbeszerzési értékhatárt
el nem érő értékű és a Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: Beszerzési
eljárás), valamint a fenti eljárások eredményeként
megkötött szerződésekre terjed ki.

(1) Az igazságszolgáltatási tevékenység színvonalának
és hatékonyságának növelése érdekében az oktatási
feladatok ellátása, és a Bíróságok, valamint az Országos
Bírósági Hivatal (a továbbiakban együtt: Intézmények)
egységes informatikai rendszerének kialakítása és
fenntartása, továbbá az Intézmények vagyonkezelésében
lévő
nemzeti
ingatlanvagyon-állomány
állagának
megőrzése és javítása céljából, a közpénzek ésszerű
és hatékony felhasználásának biztosítása, azok
ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében a
„Bíróságok fejezet” fejezeti kezelésű előirányzata és az
OBH előirányzata terhére megvalósuló,
a) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.
11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti
informatikai eszközre vonatkozó árubeszerzés, valamint
az informatikai szolgáltatás megrendelése,
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személyek, illetőleg testületek körét, a Közbeszerzési
eljárás dokumentálási rendjét. Amennyiben az
ajánlatkérő Intézmény szükségesnek tartja, az önálló
közbeszerzési szabályzatában meghatározhatja a
szerződés megkötésének és teljesítésének közbeszerzési
vonatkozású szabályait, illetve más – a beszerzésekkel,
a Közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő –
előírásokat.

b) az OBH elnökének a 7. § (2) bekezdés b) pontja
alapján hozott, ilyen tartalmú döntése alapján az építési
beruházás,
c) a központi oktatási feladatok ellátásával kapcsolatos
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése,
tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás
esetében ajánlatkérő az OBH,

(2) Az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 42. § (1) bekezdés
szerinti, az OBH illetékes szakmai főosztályaival
előzetesen egyeztetett éves összesített közbeszerzési
tervét az adott év február 15. napjáig, továbbá –
felmerülése esetén – az éves közbeszerzési terv
módosítását a közbeszerzési tervmódosítás elkészítését
követően haladéktalanul, de legalább a közbeszerzési
tervmódosítás tervezett hatálybalépésének napját
15 munkanappal megelőzően köteles jóváhagyásra
megküldeni az OBH elnökének. Ha az ajánlatkérő Bíróság
az adott évben nem tervez Közbeszerzési eljárást, a
fenti határidőig köteles az erről szóló tájékoztatást
megküldeni az OBH elnöke részére. Az OBH elnöke a
a határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén
az adott év március 15. napjáig dönt a jóváhagyásról.
A nem határidőben megküldött közbeszerzési tervek
esetén – ha a közbeszerzési terv kézhez vétele az adott év
március 15. napját legalább 15 munkanappal megelőzi –
az adott év március 15. napjáig, amennyiben a kézhez
vétel ezt követő időpontra esik, 15 munkanapon belül
gyakorolja. Közbeszerzési terv módosítása esetén a
jogkört haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon
belül gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Bíróság által
előterjesztett, indoklással ellátott kérelem vagy egyéb
indok alapján az OBH elnöke eltérést engedélyezhet,
ebben az esetben az ajánlatkérő nem az OBH, hanem a
Bíróság.
(3) Bármely forrásból megvalósuló olyan, informatikai
eszközre vonatkozó árubeszerzés, valamint informatikai
szolgáltatás megrendelése tárgyú Közbeszerzési eljárás,
Minősített beszerzési eljárás, valamint Beszerzési
eljárás esetén amely esetben az ajánlatkérő a Bíróság,
az eljárás megindítását megelőzően – az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdés 4. pontja szerinti kisértékű informatikai
eszközök beszerzése, valamint a bruttó kettőszázezer
forint értéket nem meghaladó informatikai szolgáltatások
megrendelése kivételével – a beszerzés műszaki-szakmai
tartalmát tartalmazó vezetői összegzést elektronikus
úton meg kell küldeni jóváhagyásra az OBH Informatikai
Főosztályának vezetője részére (obhinformatika@obh.
birosag.hu).
(4) Az OBH Informatikai Főosztályának vezetője
a (3) bekezdés szerinti műszaki-szakmai tartalom
jóváhagyásáról a döntést 5 munkanapon belül
elektronikus úton megküldi a Bíróság részére.
Amennyiben 5 munkanapon belül nem nyilatkozik,
a beszerzés jóváhagyottnak tekintendő. A határidő a
vezetői összegzés elektronikus úton való megküldésének
napját követő munkanapon kezdődik. A lefolytatott
eljárások eredményéről, a megkötött szerződések
teljesítéséről az OBH Informatikai Főosztályának
vezetőjét szintén tájékoztatni kell.

(3) Az ajánlatkérő Bíróság az éves összesített
közbeszerzési tervét, továbbá annak módosítását – az
OBH elnöke jóváhagyásának kézhezvételétét követően –
a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köteles
közzétenni a honlapján, valamint a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.

4. §

(4) Ha az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 38. § (1) bekezdése
szerint előzetes tájékoztatót készít, akkor azt a Kbt. 38. §
(3) vagy (4) bekezdése szerinti közzétételtől számított 15
napon belül, tájékoztatás céljából köteles az OBH elnöke
részére megküldeni.

(1) A Bíróság önálló közbeszerzési szabályzatban köteles
meghatározni a Közbeszerzési eljárások tervezésének,
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi
körét, az eljárás során hozott döntésekért felelős

(5) Az ajánlatkérő Bíróság a közbeszerzési és
tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének
és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves
statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet szerinti éves statisztikai összegezést az abban

3. Az ajánlatkérő Bíróság jogai és kötelezettségei
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(2) Ha az ajánlatkérő a Bíróság, a pénzügyi-gazdasági
ellenőrzést – az OBH elnökének döntése alapján,
valamint az OBH elnöke által előzetesen jóváhagyott
éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint – az OBH
Ellenőrzési Főosztálya végzi, nem érintve a Bíróság belső
ellenőrzésének a külön jogszabályban meghatározott
feladatait.

meghatározott határidőig köteles elkészíteni, és – az
összegezés másolatának az OBH részére tájékoztatás
céljából való egyidejű továbbítása mellett – megküldeni
a Közbeszerzési Hatóság részére.
(6) Az ajánlatkérő Bíróság az adott évi közbeszerzési
terve megvalósításának állásáról, évente tárgyév július
15. napjáig féléves, annak teljesítéséről a tárgyévet
követő év február 1. napjáig éves beszámolót köteles
készíteni, és azt az OBH elnöke részére – tájékoztatás
céljából – megküldeni.

(3) Az OBH elnöke jogosult a (2) bekezdésben foglaltakon
kívül az ajánlatkérőként eljáró Bíróság bármely
előkészítés alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt
Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárását ellenőrizni,
és ennek során azok közbenső vagy utóellenőrzését
elrendelni. Ebben az esetben az ellenőrzést végezheti az
OBH elnöke által megbízott közbeszerzési szakértő is.

(7) A Bíróság köteles gondoskodni a Kbt. 43. §-ában
előírtak teljesítéséről.
(8) Az ajánlatkérő Bíróság köteles az OBH elnökét soron
kívül tájékoztatni arról, ha:

6. §
(1) Az ellenőrzést végző a Közbeszerzési, Minősített
beszerzési eljárás során rendelkezésre álló iratokat
tételes iratjegyzék kíséretében veszi át az OBH érintett
főosztályától, illetve főosztályaitól, valamint a Bíróságtól,
aki az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat
ilyen formában is köteles átadni.

a) a Közbeszerzési eljárásával kapcsolatban előzetes
vitarendezési kérelmet nyújtanak be, vagy jogorvoslati
eljárást kezdeményeznek, a kérelemmel kapcsolatos
álláspontja egyidejű ismertetésével;
b) a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, a fedezet
biztosítására vonatkozó javaslattal együtt.

(2) Az 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti ellenőrzés
a Közbeszerzési, a Minősített beszerzési eljárás és
a szerződés teljesítésének különböző szakaszaiban
elsősorban az alábbiakra terjed ki:

(9) A Bíróság a jelen §-ban szabályozott, OBH elnöke felé
fennálló tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének
az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok
Főosztályán keresztül a kszkf@obh.birosag.hu címre
elektronikusan elküldve tesz eleget.

a) a közbeszerzés hatálya alá tartozó gazdasági
események során a jogszabályok előírásaiban és a belső
szabályzatokban foglaltak, valamint az OBH elnökének
döntése maradéktalanul érvényesültek-e,

4. A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

b) a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás,
teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendben
megtörtént-e,

5. §

c) az adott szakaszban rendelkezésre álló forrás
felhasználása a szerződésben foglaltak szerint valósult-e
meg.

(1) Ha az ajánlatkérő az OBH, a Közbeszerzési, Minősített
beszerzési eljárás ellenőrzését – annak különböző
szakaszaiban – az OBH ellenőrzési nyomvonalaiban
foglaltaknak megfelelően, az abban kijelölt ellenőrzésért
felelősök, valamint az OBH Ellenőrzési Főosztálya az
OBH elnöke által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv
alapján végzik, szakmai felügyeletét pedig az OBH
Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
látja el.

(3) Az 5. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzés arra terjed ki,
hogy a Közbeszerzési eljárás, és a Minősített beszerzési
eljárás előkészítése és lefolytatása megfelelt-e a Kbt.-nek
és végrehajtási rendeleteinek, valamint a Korm. rendelet
rendelkezéseinek.

Az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok
Főosztályának
feladatait
részletesen
az
OBH
közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos szabályzata
határozza meg.
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5. Egyes Közbeszerzési, Minősített beszerzési és
Beszerzési eljárások lefolytatásával, és az annak
eredményeként megkötött szerződés teljesítésével
kapcsolatos rendelkezések

ilyen formában is –, a Közreműködő rendelkezésére
bocsátani
és
az
eljárásban
való
részvételét,
közreműködését elősegíteni.
b) A Közreműködő részt vesz a felhívás és a
dokumentáció előkészítésében, és a Közbeszerzési,
Minősített beszerzési eljárás lefolytatásában, az annak
során hozandó döntések előkészítésében, így jelen van az
ajánlatok felbontásánál, tagja a bírálóbizottságnak vagy
más olyan testületnek, mely a Közbeszerzési, Minősített
beszerzési eljárás során szükséges döntéseket előkészíti.

7. §
(1) Az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és
Minősített beszerzési eljárás előkészítését az OBH
illetékes belső szervezeti egysége végzi. Az előkészítés
keretében felméri az igényeket, a meglevő épületek
állapotát, és a Bíróság elnökével történő egyeztetés
alapján elkészíti a tervezési programot, meghatározza
a várható kiadásokat, és a beruházásra vonatkozó
döntésre évente, a tárgyévet megelőző év december
végéig előterjesztést készít az OBH elnöke részére.

c) A Közreműködő folyamatosan ellenőrzi az építési
beruházás folyamatát és az építési beruházás
lebonyolítását, részt vesz az építési beruházás
eredményeként
létrehozott
építmény
átadásátvételi eljárásában, valamint végzi mindazon eljárási
cselekményeket, melyek a beruházás szabályszerű és
határidőre történő megvalósításához szükségesek.
A Közreműködőt mind a Közbeszerzési, Minősített
beszerzési eljárás során, mind az építési beruházás
megvalósítása, kivitelezése során minden eljárási
cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását
érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen
tájékoztatni kell.

(2) Az OBH elnöke – az OBH illetékes belső szervezeti
egysége által az (1) bekezdés szerint előkészített
előterjesztés alapján – dönt arról, hogy
a) mely tervezett építési beruházások megvalósítását
engedélyezi, valamint
b) az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, illetőleg
Minősített beszerzési eljárás ajánlatkérője az OBH vagy
a Bíróság.

d) A Közreműködő az építési beruházás teljesítéséről
a Bíróság által elkészített jegyzőkönyvet műszaki
szakmai szempontból ellenőrzi, ennek során a
teljesítési határidő figyelembevételével megvizsgálja
a ténylegesen elvégzett teljesítést. A Közreműködő az
általa ellenőrzött, és általa jóváhagyott jegyzőkönyvre
5 munkanapon belül rávezeti annak tényét, hogy a
teljesítésigazolás kiadható, vagy annak tényét, hogy nem
adható ki. Amennyiben ez a Közreműködő részéről 5
munkanapon belül nem történik meg, úgy kell tekinteni,
hogy a teljesítésigazolás kiadható. A kivitelező által
kiállított számla kiegyenlítésére kizárólag a Bíróság
Gazdasági Hivatalának pénzügyi ellenőrzését követően
kerülhet sor.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében
meghozott OBH elnöki döntés alapján a Bíróság folytatja
le a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást, az
eljárásba, valamint az eljárás lezárását követően a
beruházás lebonyolításába műszaki szakértőként (a
továbbiakban: Közreműködő)
a) az OBH illetékes belső szervezeti egységét be kell
vonni, kivéve a Fővárosi Törvényszék és a Kúria által
lefolytatott eljárásokat, vagy
b) az OBH elnökének az OBH illetékes belső szervezeti
egységének – az (1) bekezdés szerint előkészített
előterjesztésben foglalt – javaslata alapján meghozott
egyedi döntése esetén az OBH illetékes belső szervezeti
egységét nem kell bevonni.

(5) A Bíróság által lefolytatott építési beruházás tárgyú
Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárásokban az
eljárás, valamint a beruházás megvalósítása során az
OBH illetékes belső szervezeti egységét amennyiben – a
(3) bekezdés b) pont szerinti OBH elnöki döntés alapján
– Közreműködőként nem kerül bevonásra, abban az
esetben is valamennyi eljárási cselekményről, valamint
a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi
intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.

(4) Amennyiben a Bíróság által lefolytatott eljárásba
a (3) bekezdés a) pontja szerint az OBH illetékes belső
szervezeti egysége Közreműködőként bevonásra kerül:
a) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Közreműködőt
együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő
Bíróság köteles a Közreműködőnek a kért információkat
megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat –
ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor

Az OBH elnöke az eljárás bármely szakaszában
dönthet úgy, hogy az OBH illetékes belső szervezeti
egysége az eljárás lefolytatásában, vagy a beruházás
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kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges
dokumentációkat – ha elektronikus formában is
rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is – a
rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való
részvételét, közreműködését elősegíteni.

megvalósításában Közreműködőként vegyen részt.
(6) A Fővárosi Törvényszék és a Kúria által lefolytatott
építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített
beszerzési eljárásokban az eljárás, valamint a beruházás
megvalósítása során az OBH illetékes belső szervezeti
egységét annak Közreműködőként való bevonása
nélkül is valamennyi eljárási cselekményről, valamint
a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi
intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.

9. §
(1) A 3. § (1) bekezdése alapján az OBH által
lefolytatott Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás
eredményeképpen szállított, kifizetett informatikai
eszközöket, és az informatikai eszközök bekerülési
értékeként megjelenő szolgáltatást

Az OBH elnöke ezen esetekben is dönthet úgy, hogy
az OBH illetékes belső szervezeti egysége az eljárás
lefolytatásában, vagy a beruházás megvalósításában
Közreműködőként részt vesz.

a) az OBH aktiválja és üzemeltetésre átadja a Bíróságok
részére, vagy

(7) A Bíróság által lefolytatandó építési beruházás tárgyú
Beszerzési eljárást, valamint annak eredményeképp
az építési beruházást az OBH illetékes belső szervezeti
egységével
együttműködve,
valamennyi
eljárási
cselekményről előzetesen tájékoztatva kell lefolytatni.

b) az OBH befejezetlen beruházásként tartja nyilván és
aktiválás céljából véglegesen átadja a Bíróságok részére.
(2) Az OBH a Közbeszerzési, Minősített beszerzési
eljárás eredményeképpen igénybe vett és kifizetett,
az informatikai eszköz bekerülési értékében meg nem
jelenő szolgáltatások értékét a saját könyvelésében,
saját költségvetésében számolja el.

(8) A jelen §-ban szabályozott tájékoztatási kötelezettség
a Bíróság által lefolytatott azon építési beruházás tárgyú
Közbeszerzési, Minősített beszerzési, és Beszerzési
eljárásokra is irányadó, melynek finanszírozása a
Bíróság saját előirányzatai terhére vagy egyéb pályázati
forrásából történik.

(3) Az informatikai eszközök, informatikai eszközök
bekerülési
értékeként
megjelenő
szolgáltatások
Bíróságok részére üzemeltetésbe történő átadásáról,
értékhatártól függetlenül az OBH részéről minden
esetben egyedi döntés születik.

8. §
(1) Az OBH elnöke a 2. § (2) bekezdése szerinti
esetben az eljárás bonyolultságára, összetettségére,
műszaki tartalmára, nagyságára, kiemelt jelentőségére,
gazdaságossági
szempontokra
vagy
hasonló
körülményekre tekintettel, így különösen, ha az adott
eljárás több bíróság tevékenységével kapcsolatos,
rendelkezhet úgy, hogy

(4) A 3. § (1) bekezdése alapján a Bíróság
vagyonkezelésében lévő ingatlanon az OBH által
lefolytatott Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás
eredményeképpen megvalósított és kifizetett építési
beruházást az OBH minden esetben befejezetlen
beruházásként tartja nyilván, és aktiválás céljából
véglegesen átadja a Bíróságok részére.

a) a Kbt. 29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazás
alapján a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást –
a Kúria kivételével – a Bíróság javára az OBH bonyolítja
le, vagy

6. Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követő harmincadik
napon lép hatályba.

b) a Bíróság által lefolytatandó Közbeszerzési,
Minősített beszerzési eljárásba az OBH olyan jogi,
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyt jelöl
ki (a továbbiakban: Kijelölt személy), aki közreműködik
a
Közbeszerzési,
Minősített
beszerzési
eljárás
lebonyolításában.

(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépésekor
folyamatban lévő Közbeszerzési, Minősített beszerzési
és Beszerzési eljárásokra, valamint az ezek alapján
megkötött szerződésekre is alkalmazni kell, a Kbt. 197.
§-ában foglalt átmeneti rendelkezések betartása mellett.

(2) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Kijelölt személyt az
eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Kijelölt személynek a

(3) Az Intézmények a szabályzat hatálybalépéséig
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amelybe illeszkedő belső kontrollrendszer biztosítja
a szervezet integritását az értékek meghatározásával,
az azok követésében való útmutatással, a szabályok
betartásának ellenőrzésével – szükség esetén –
jogkövetkezmények alkalmazásával. A szabályzat
meghatározza az integritás alapú szervezeti működés
érdekében ellátandó feladatokat, főbb folyamatokat
és elősegíti az adott jogszabályi környezetben az
átláthatóság, a felelősség és a számonkérhetőség,
a
szakmaiság,
a
pártatlanság,
a
tisztességes
eljárás, a jogszabályokban és az OBH elnökének
szervezetszabályozó eszközeiben meghatározott értékek
iránti elkötelezettség érvényesülését, és azt, hogy a bírák
és az igazságügyi alkalmazottak a feladataik teljesítését
az esküjükhöz hűen gyakorolják. A szabályzat biztosítja
az integritást sértő magatartásokkal szembeni egységes
fellépést, amely áttekinthető, előre meghatározott és
az integritássértéshez arányos következményt rendel.
Biztosítja a fennálló szervezeti és személyi integritási
helyzet eddig elért eredményeinek, értékeinek a
megőrzését, védelmét és továbberősítését.

kötelesek gondoskodni jelen szabályzat és a
saját közbeszerzési és beszerzési eljárásrendjük
összhangjának megteremtéséről.
(4) Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített
beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról
szóló 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

6/2016. (V. 31.) OBHE
utasítás
az integritási szabályzatról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontja, a 76.
§ (6) bekezdésének b) pontja, a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontja alapján
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény IV. fejezet 21. alcíme, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény 36. §, 37/B. §, 39. § (1) bekezdés b) és d)
pontja, 41/B. §, 41/C. §, az információs önrendelkezési
jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet II. fejezet 3. alcímében foglaltakra,
valamint a bíróságok véleményére figyelemmel – a
bíróságok
működésével
összefüggő
visszaélések
kezelésére, az integritássértések meghatározására,
az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérelmekkel
és bejelentésekkel összefüggő eljárásokra, a bírák
mentelmi jogának a felfüggesztéséhez fűződő, valamint
a folyamatban lévő eljárások tekintetében a bejelentési
kötelezettségre és az ajándék elfogadásának a tilalmára,
az integritási tanácsadásra vonatkozó, valamint a
korrupciós kockázatokkal összefüggő bejelentések
fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárás
rendjéről az alábbi utasítást (a továbbiakban: szabályzat)
alkotom:

2. A szabályzat személyi és tárgyi hatálya
2. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az OBH, az
ítélőtáblák, a törvényszékek és a járásbíróságok bíráira
és igazságügyi alkalmazottaira.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya a bírák, az igazságügyi
alkalmazottak magatartására, az összeférhetetlenségi
esetekkel, valamint a mentelmi jog felfüggesztésével
kapcsolatos és az integritással összefüggő egyéb
bejelentések kezelésére, és az ajándék elfogadásának a
tilalmára, valamint az ezzel kapcsolatos eljárásrendre,
a bíróság jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó
eszközben és belső irányítási eszközben meghatározott
működésével összefüggésben felmerülő visszaélésekre
és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések
kivizsgálására és kezelésére terjed ki.
(3) A szabályzat hatálya – az V. fejezetben foglalt
bejelentési kötelezettség kivételével – nem terjed ki a bírák
és az igazságügyi alkalmazottak azon magatartására,
amely miatt más jogszabályban meghatározott szerv az
ott rögzített eljárás keretében jogosult és köteles eljárni.

I. Fejezet

(4) Ahol a szabályzat járásbíróságot említ, azon a
közigazgatási és munkaügyi bíróságot és a kerületi
bíróságot, valamint ahol járásbíróság elnökét említi,
azon a közigazgatási és munkaügyi bíróság és a kerületi
bíróság elnökét is érteni kell.

ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A szabályzat célja
1. § A szabályzat célja, hogy a bíróságokon és az
Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH)
olyan vezetési és irányítási rendszer működjön,

(5) Ahol a szabályzat bíróságot említ, azon az OBH-t,
ahol a bíróság elnökét említi, azon az OBH elnökét,
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alkalmazott befolyásmentes, feddhetetlen, a jogszabályi
előírásoknak, valamint az OBH elnökének utasításában és
ajánlásában meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek
és elveknek való megfelelése és mindezeknek megfelelő
magatartás, szervezeti működés;

ahol gazdasági hivatalt, azon az OBH Gazdálkodási
Főosztályát is érteni kell.
3. § A Kúria elnöke a Kúria bírái és igazságügyi
alkalmazottai integritásáról külön szabályzatot alkot.
4. § A szabályzat rendelkezései iránymutatásul
szolgálnak az ülnökök integritása tekintetében.

f) integritásfelelős: az OBH, az ítélőtábla és a törvényszék
elnöke által kijelölt, az integritási és korrupciós
kockázatok kezelésében részt vevő személy, aki az OBH,
az ítélőtábla és a törvényszék elnökének közvetlen
irányítása alatt áll;

II.Fejezet
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

g) integritási kockázat: az e) pontban meghatározottak
sérülésének lehetőségét magában hordozó

5. § A szabályzat alkalmazásában:
a) alkalmazott: a bírósággal szolgálati jogviszonyban
álló bíró és igazságügyi alkalmazott;

folyamat,
mulasztás;

b) bejelentés: a közérdekű bejelentések közül az
integritási és a korrupciós kockázatokra vonatkozó,
bárki által szóban, írásban, vagy elektronikus úton tett
bejelentés;

h) integritássértés: a bíró és az igazságügyi alkalmazott
részéről
megvalósított
magatartás,
tevékenység,
mulasztás által beálló következmény, állapot (szubjektív)
vagy a bírótól, az igazságügyi alkalmazottól független
külső tényezők által megvalósuló befolyásolás (objektív);

c) elnök: a bíró és az igazságügyi alkalmazott esetében a
munkáltatói jogkört gyakorló elnök;

esemény,

jelenség,

tevékenység

vagy

i) korrupció: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezetén
belüli tényállások, és ezen belül a kötelezettség vagy
joggyakorlás
elmulasztásának,
hivatali
helyzettel
való
visszaélésnek,
a
hatáskör
túllépésének
ígérete, megtörténte vagy erre vonatkozó felhívás
megfogalmazása jogtalan előny ellenében, vagy ennek
reményében;

d) ajándék: a figyelmességi ajándék, a szóróajándék, a
tiltott ajándék és a szokásos vendéglátás;
da) figyelmességi ajándék: minden olyan dolog vagy
vagyoni értékű előny, melyet hivatalos alkalmakkor
a
bíróság
általánosan
elfogadott
társadalmi
szerepvállalásához kapcsolódóan, nyilvánosan ajánlanak
fel;

j) korrupciós kockázat: a h) pontban meghatározottak
bekövetkezésének lehetősége;

db) szóróajándék: minden olyan dolog, amely a
rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan, nem
személyhez kötődően kerül átadásra és a becsült értéke
nem haladja meg a bírói alapilletmény 2%-át;

k) közvetlen vezető: a szervezeti és működési szabályzat
alapján a bíró és az igazságügyi alkalmazott beosztási
helye szerinti szervezeti egység vezetője;
l) külső kapcsolattartó: a bíróság – alaptevékenységéhez
kapcsolódó
–
feladatellátása
során,
ügyfélnek,
panaszosnak vagy az eljárásban résztvevő más
személynek nem minősülő, a bírósági szervezeten kívüli
személy, akinek kapcsán felmerülhet, hogy a bíróság
döntését befolyásolni kívánja, így különösen a gazdasági
hivatal és az informatikai osztály szerződéseiben
megjelenő gazdasági szereplő.

dc) tiltott ajándék: minden olyan dolog, személyes vagy
vagyoni értékű előny – függetlenül annak értékétől és
jellegétől –, amelyet hivatali tevékenységéért, illetve
azzal összefüggésben az ügyfél vagy reá tekintettel más
személy a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott részére,
vagy reá tekintettel hozzátartozója részére ad vagy
felajánl;
dd) szokásos vendéglátás: valamely szakmai rendezvény
keretében, valamennyi résztvevő számára biztosított,
általánosan elfogadott ellátás;
e) integritás: a bíróság, a bírósági szervezet és a bírósággal
szolgálati jogviszonyban álló bíró és igazságügyi
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III. Fejezet

munkavégzése, ítélkezési tevékenysége szempontjából
érintett bíróságon folyamatban lévő ügyben peres
fél, vagy a perben egyébként érdekelt – kivéve a jogi
szakvizsga bizottsági tagságot;

AZ INTEGRITÁS SÉRELMÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS
KÜLÖNÖS ESETEI
6. § (1) Az integritást sérti, ha az alkalmazott a döntés
befolyásolására irányuló magatartásról nem tájékoztatja
a bíróság elnökét.

c) a
bíróság
alkalmazottja
tud,
vagy
kellő
gondosság mellett tudnia kellene arról, hogy olyan
szerv, intézmény, gazdasági társaság megbízásából
végez keresőtevékenységet, amelynek vezetője ellen
szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás van
folyamatban az érintett bíróságon;

(2) Az integritást sérti, ha a bíró a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 39. § (1) – (2) bekezdésében, az
igazságügyi alkalmazott az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXIII. törvény
(a továbbiakban: Iasz.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában
tilalmazott politikai tevékenységet végez, politikai
tisztséget tölt be, vagy a bíró és a kijelölt bírósági titkár
párttagságot létesít, valamint a bíró országgyűlési,
európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselői
vagy polgármesteri választáson történő jelöltkénti
indulásának a Bjt. 88. § (1) bekezdésében írt bejelentését
elmulasztja.

d) a bírósági alkalmazott által végzett tevékenység
nem szorosan oktatási vagy művészeti tárgyú,
így különösen a színházi menedzseri, az oktatási
menedzseri, az ügynöki tevékenység vagy a politikához
köthető újságírói tevékenység.
(4) A
bíró
a
keresőtevékenységre
irányuló
szerződéskötését megelőzően köteles meggyőződni,
hogy e tevékenység a függetlenségét, a pártatlanságát
nem veszélyezteti, függetlensége vagy pártatlansága
hiányának látszatát nem kelti.

7. § (1) Az integritást sérti, ha a bíró a Bjt. 40. § (1)
bekezdése megsértésével keresőtevékenységet úgy
végez, hogy a tudományos, oktatói, edzői, versenybírói,
játékvezetői, művészi, szerzői jogi védelemben részesülő,
lektori és szerkesztői, valamint műszaki alkotómunka
vagy
a
nevelőszülői
foglalkoztatási
jogviszony
veszélyezteti a függetlenségét, a pártatlanságát, vagy
annak látszatát kelti, hogy nem független vagy ne
pártatlan, illetve akadályozza a hivatali kötelezettségei
teljesítését.

(5) Sérti az integritást, ha az alkalmazott a 47. § (1)-(3) és
(5)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megsértve
jár el.
8. § (1) Az integritást sérti, ha a bíró a szolgálati viszonya
szerinti munkaidejét egészben vagy részben érintő
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt a munkáltatói
jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulása nélkül
létesít (Bjt. 40. § (3) bekezdés).
(2) Az integritást sérti, ha a bíró a szolgálati jogviszonya
szerinti munkaidejét nem érintő munkavégzésre irányuló
jogviszonyt a munkáltatói jogkör gyakorlójának történő
előzetes bejelentés nélkül létesít (Bjt. 40. § (4) bekezdés).

(2) Az integritást sértik azon egyéb tevékenységek,
amelyek a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott
függetlenségét, pártatlanságát veszélyeztetik.
(3) A keresőtevékenység különösen akkor veszélyezteti
a függetlenséget és ezen keresztül a bírósági szervezet
integritását, ha:

9. § (1) Az igazságügyi alkalmazott kereső foglalkozást –
munkaidejét nem érintő tudományos, oktatói, művészeti,
lektori, szerkesztői, sport, a jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony
kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának
előzetes engedélyével végezhet (Iasz. 36. § (2) bekezdés
c) pontja).

a) az valamilyen politikai tevékenységhez, párthoz,
párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő,
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványhoz,
egyesülethez köthető;

(2) Az igazságügyi alkalmazott a munkaidejét nem érintő
tudományos, oktatási, művészeti, lektori, szerkesztői,
sport, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet és
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt a munkáltatói
jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni (Iasz. 37/A. §).

b) a
bíróság
alkalmazottja
tud,
vagy
kellő
gondosság mellett tudnia kellene arról, hogy olyan
szerv, intézmény, gazdasági társaság megbízásából
végez keresőtevékenységet, amely a munkavégzése,
ítélkezési tevékenysége szempontjából az érintett
bírósággal szerződéses kapcsolatban áll (különösen, ha
bírósági épületet érintő beruházásokat végez), vagy a

(3) Az integritást sérti, ha az igazságügyi alkalmazott
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rendelkező 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
igazgatási szabályzat) 5. § (2) bekezdése szerinti igazgatási
intézkedésre jogosultjának a diszkriminatív intézkedése
a bírákkal vagy az igazságügyi alkalmazottakkal szemben.

az (1) - (2) bekezdésben foglaltak megsértésével végez
keresőtevékenységet.
10. § Az integritást sérti, a Bjt. 40. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a bíró esetében:

(2) Az integritást sérti, ha a bíró vagy az igazságügyi
alkalmazott esetében a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló
magatartásról tudomást szerző – az igazgatási szabályzat
5. § (2) bekezdése szerinti – igazgatási intézkedésre
jogosult nem indítványozza, nem kezdeményezi, vagy
nem rendeli el a fegyelmi eljárást.

a) a gazdasági társaságban végzett személyes
közreműködés, vezetői tisztségviselői tevékenység,
felügyelő bizottsági tagság, egyéni cégben tagság;
b) a korlátolt felelősségű társaság személyes
közreműködésre kötelező üzletrészének tulajdonlása,
a betéti társaság személyes közreműködésre kötelező
kültagsága, betéti társaság korlátlanul felelős tagsága, ha
ezzel a bírói pártatlanság, függetlenség veszélyeztetett,
vagy az nem fér össze a bírói tisztséggel, különösen a
tevékenységi körre figyelemmel;

IV. Fejezet
ELJÁRÁS RENDJE ÉS MENETE ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
ESETÉN
3. Keresőtevékenység bejelentése, engedélyezése

c) ha
a
gazdasági-vállalkozási
tevékenységet
folytató civil szervezetnél vezető tisztségviselőként
közreműködés.

15. § Az
alkalmazott
keresőtevékenység
engedélyezése iránt előterjesztett kérelme, illetve
a bíró szolgálati viszonya szerinti munkaidejét nem
érintő munkavégzésre irányuló jogviszonya előzetes
bejelentése tartalmazza a keresőtevékenység tárgyát,
időpontját és tartamát. A kérelmező csatolja a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó
szerződés tervezetét, illetve ha a másik szerződő fél
(megbízó, munkáltató) gazdasági társaság, annak
cégkivonatát.

11. § Az integritást sérti, ha a bíró a Bjt. 42. § (1)
bekezdése szerint, az igazságügyi alkalmazott pedig az
Iasz. 37. § (1) bekezdése szerint haladéktalanul nem
jelenti be, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll
fenn és nem kezdeményezi az összeférhetetlenségi ok
megszüntetését.
12. § Az integritást sérti, ha a bíró választottbírósági
tagságot létesít – mely a megválasztása alkalmával
teendő írásbeli nyilatkozat aláírásával megvalósul –,
vagy az arra vonatkozó szándékát nem jelenti be, vagy
korábbi tagságát a bírói kinevezése után is fenntartja.

16. § (1) Az alkalmazott a kérelmet, a bíró az előzetes
bejelentést a keresőtevékenységre irányuló szerződés
megkötése előtt legalább tizenöt nappal köteles szolgálati
úton benyújtani a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

13. § (1) Az integritást sérti, ha – ide nem értve a Bjt.
232/E. § szerinti rendelkezési állományba helyezés iránti
kérelmet vagy esetet – a bíró a Bjt. 40. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint igénybe vesz öregségi nyugdíjat,
korhatár előtti ellátást, vagy más olyan pénzbeli ellátást,
amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból
öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani (Bjt. 40. § (6)
bekezdés).

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelmet
haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bírálja
el.
(3) A kérelem elbírálásának szempontjait a Bjt. 40.
§-a és az Iasz. 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a
szabályzat együttesen határozza meg.
(4) A szabályzat 7. és 9. §-ában foglalt integritássértés
esetén a bíróság elnöke a bírósági alkalmazott kérelmét
írásbeli határozatával elutasítja vagy a korábban adott
engedélyt visszavonja, vagy a keresőtevékenység
gyakorlását megtiltja a Bjt. 40. § (4) bekezdése szerinti
esetben.

(2) A bíró köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának, ha öregségi nyugdíjkorhatár előtti ellátást
vagy más, olyan pénzbeli ellátást vesz igénybe, amelyet
a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi
nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

(5) Az alkalmazott az engedélyezett keresőtevékenység
megkezdését követően három napon belül köteles a
munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó végleges
szerződés másolati példányát becsatolni. Ugyanezen

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bejelentési
kötelezettség elmulasztása az integritást sérti.
14. §

(1) Az integritást sérti a bíróságok igazgatásáról

18

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 / 5. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

és arról a cselekményről, amelyre nézve a legfőbb
ügyész, illetve a bíróság a mentelmi jog felfüggesztésére
vonatkozó indítványát előterjesztette és az OBH elnöke
a javaslatát megtette.

rendelkezés alkalmazandó a szerződésmódosítás esetén
is.
17. § A bíróság elnöke sürgős esetben, valamint a
bírósági szervezeten belüli képzésekkel összefüggő
kérelem elintézése esetén soron kívül jár el.

(4) Ha az OBH elnökének a javaslatát a mentelmi jog
felfüggesztésére jogosult elutasította, a munkáltatói
jogkör gyakorlója a bírót a (3) bekezdés szerint
tájékoztatja.

4. Egyéb bejelentési kötelezettségek
18. § A bíró a Bjt. 39. §, 40. § (2), (5) – (6) bekezdés,
41. § szerinti, az igazságügyi alkalmazott az Iasz. 36. § (2)
bekezdés b) pont szerinti összeférhetetlenségi ok esetén
a munkáltatói jogkört gyakorló elnöknek haladéktalanul
köteles a szolgálati út betartásával e körülményeket
bejelenteni.

21. § (1) Bíró érintettsége esetén, ha magánvádas
büntetőügyben vagy pótmagánvádra indult bírósági
eljárásban a feljelentés, vagy a vádindítvány bírósághoz
érkezését követően a feljelentett személy mentelmi
jogának felfüggesztése iránt a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 552. § (1)
bekezdése szerinti intézkedéseknek nincs helye, és a
bíróság az eljárást – magánvádas ügyben személyes
meghallgatás kitűzése vagy a Be. 552. § (1) bekezdése
szerinti intézkedés megtétele nélkül – megszüntette,
az e tárgyban született határozatot a bíró a bíróság
elnökének a kézhezvételt követően haladéktalanul
köteles bejelenteni. A bíró bejelenti a határozat jogerőre
emelkedését vagy az eljárás folytatását.

V.Fejezet
A MENTELMI JOG FELFÜGGESZTÉSE, VALAMINT A
FOLYAMATBAN LÉVŐ ELJÁRÁSOKKAL
KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK SZABÁLYOZÁSA
5. A folyamatban lévő eljárások bejelentése
19. § (1) Az alkalmazottat bejelentési kötelezettség
terheli a munkáltatói jogkört gyakorló elnök felé minden
olyan tény, esemény tekintetében, amely a szolgálati
viszonyára, a beosztására és az integritására hatással
lehet.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök az
(1) bekezdésben foglaltak szerint tudomására jutott
tényekről az OBH elnökét haladéktalanul tájékoztatja.
22. § (1) Amennyiben a bíró a magatartásával
összefüggésben indult eljárásról a Be. 552. §
(1) bekezdésében írt esetben – a mentelmi jog
felfüggesztését megelőzően – tudomást szerez, úgy a
büntetőeljárás megindításának tényét haladéktalanul
köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenteni.

(2) Az alkalmazott a vele szemben indult büntető- és
szabálysértési eljárásról történt tudomásszerzését
követően haladéktalanul köteles tájékoztatni az eljáró
hatóságot a bírósági szolgálati viszonyáról.
20. § (1) A bírót az ellene folyamatban lévő
büntetőeljárásban bejelentési kötelezettség terheli
a mentelmi jog felfüggesztése esetén a nyomozás
befejezése, az eljárás megszüntetése, a vádemelés és az
ügyben hozott ügydöntő határozat tekintetében is.

(2) Az igazságügyi alkalmazott a tudomásszerzést
követően haladéktalanul bejelenti a munkáltatói jogkört
gyakorló elnöknek, ha vele szemben büntetőeljárás
indult.
(3) A bíró és az igazságügyi alkalmazott a vele szemben
indult szabálysértési eljárást – a szabálysértésekről és
a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény II.
Fejezete szerint indult és azon szabálysértéseket kivéve,
amelyek miatt közigazgatási bírság került kiszabásra – is
köteles haladéktalanul bejelenteni a munkáltató jogkört
gyakorló elnöknek; a bíró akkor is, ha a mentelmi jogáról
lemondott, továbbá köteles bejelenteni a szabálysértési
eljárás befejeződését.

(2) Amennyiben az OBH elnökének a javaslatára a
Köztársasági Elnök a bíró mentelmi jogát büntető vagy
szabálysértési ügyben felfüggesztette, a Köztársasági
Elnök döntéséről az OBH elnöke a bíróság elnökét a
Bjt. 2. § (3) bekezdése alapján tett javaslata egyidejű
megküldésével tájékoztatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítést követően a
Köztársasági Elnök döntését és az OBH elnökének
javaslatát a munkáltatói jogkör gyakorlója a bíróval
haladéktalanul közli és biztosítja, hogy a bíró tudomást
szerezzen a mentelmi jog felfüggesztésének időpontjáról

23. § Az alkalmazott – a személyállapoti pereket kivéve –
haladéktalanul bejelenti, ha a szolgálati helyéül szolgáló
bíróság előtt polgári peres vagy bírósági hatáskörbe
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tartozó nem peres eljárást indított, vagy vele szemben
ilyen eljárást indítottak, továbbá köteles bejelenteni
ezen eljárás befejeződését.

30. §-ban foglalt módon meg kell semmisíteni, kivéve, ha
arra értékénél vagy jellegénél fogva más eljárási szabály
vonatkozik.

24. § (1) Az alkalmazott haladéktalanul bejelenti a
bíróság elnökének, ha:

29. § Az írásbeli visszautasításnak – amennyiben
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tartalmaznia
kell a következő tájékoztatást:

a)
az
igazságszolgáltatási
tevékenységével
összefüggésben fenyegetés, támadás, sértés éri,

a)

az ajándékozás tilos;

b) az ajándékozó a felhívás kézhezvételét követő 8
naptári napon belül a saját költségén gondoskodhat az
ajándék elviteléről;

b) becsületét, személyhez fűződő jogait megsértik.
(2) Ha a bíró folyamatban lévő ügyében bírót,
igazságügyi alkalmazottat, bírósági szervezetet érintő
integritássértést észlel, azt haladéktalanul köteles a
bíróság elnökének bejelenteni.

c) a b) pontban foglaltak elmulasztása esetén vagy
a 30. § (1) bekezdésben foglalt esetekben az ajándék
megsemmisítésre kerül, kivéve, ha arra értékénél vagy
jellegénél fogva más eljárási szabály vonatkozik.

25. § Az alkalmazott, amennyiben a nyomozó
hatóság, az ügyészség vagy a bíróság a szolgálati
viszonyával összefüggésben tanúként idézi, ezt a bíróság
elnökének haladéktalanul köteles bejelenteni, annak
feltüntetésével, hogy mely hatóság, milyen ügyben
(ügyszám, tárgy megjelölése) és mely időpontra idézte.

30. § (1) A bíróság elnöke az ajándékot a bíróság
gazdasági hivatalának sürgős megsemmisítés céljából
megküldi, ha:
a) a felajánlott ajándék állagának
költségráfordítás nélkül nem biztosítható;

26. § A bíróság elnöke köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban:
Info. tv.) foglaltak szerint a 19-25. §-ban szabályozott
bejelentések kezelését úgy biztosítani, hogy ezen
adatokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá.

b)

fenntartása

az ajándék gyorsan romló;

(2) A gyorsan romló ajándék megsemmisítéséről
helyben is lehet gondoskodni.

VI. Fejezet

(3) Az ajándék megsemmisítéséről minden esetben
jegyzőkönyvet kell felvenni. A megsemmisítés során a
bíróság gazdasági hivatalának vezetője, vagy a bíróság
elnöke vagy az általuk kijelölt személy jelen van, aki a
jegyzőkönyvet annak készítőjével és a megsemmisítővel
együtt aláírja.

AZ AJÁNDÉK ELFOGADÁSÁNAK A TILALMA ÉS AZ
AJÁNDÉKOZÁS SZABÁLYAI
6. A tiltott ajándék
27. § A tiltott ajándékot a felajánlásakor, illetve az
átadására vonatkozó kísérletkor vissza kell utasítani.

(4) Amennyiben az ajándékozó kézbesítési címe ismert,
az ajándék megsemmisítése esetén a megsemmisítésről
felvett jegyzőkönyvet meg kell küldeni az ajándékozó
részére.

28. § (1) A tiltott ajándék felajánlását hivatalos
feljegyzés készítésével szolgálati úton a bíróság
elnökének haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben
az ajándékot az átadáskor nem lehetett visszautasítani,
mert az kézbesítés útján érkezett, vagy azt az ajándékozó
a bíróság épületében hátrahagyta, úgy a hivatalos
feljegyzéssel az ajándékot is továbbítani kell a bíróság
elnöke részére a további intézkedés megtétele végett.

(5) A
megsemmisítés
módjára
a
selejtezett
vagyontárgyak megsemmisítésére irányadó szabályokat
kell alkalmazni.
7. Protokoll ajándék
31. §

(2) Ha az ajándékozó kézbesítési címe ismert, a bíróság
elnöke a tiltott ajándékot írásban visszautasítja az ajándék
elvitelére vonatkozó felhívás mellett. Amennyiben az
ajándékozó kézbesítési címe nem ismert, az ajándékot a

20

A protokoll ajándék típusai:

a)

szóróajándék;

b)

szokásos vendéglátás;

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 / 5. szám

c)

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

a jogszerű állapot helyreállításával,

figyelmességi ajándék.

32. § A szóróajándék és a szokásos vendéglátás
elfogadható.

d)

az okozott sérelem orvoslása,

e) kötelezettségszegés esetén a felelősségre vonás
kezdeményezése,

33. §

f)

(1) A meghatározott személynek adott figyelmességi
ajándék (különösen könyv, üveg bor) a társadalomban
általánosan
kialakult
szokásoknak
megfelelően
elfogadható, amennyiben annak becsült értéke nem
haladja meg a bírói alapilletmény 5%-át.

más hatóságok megkeresése.

35. § Integritássértés esetén a bíróság elnöke a
bejelentés kivizsgálásának befejezését követő tizenöt
napon belül az integritássértésről jelentést készít az OBH
elnöke részére, amely tartalmazza a megtett vezetői
intézkedéseket.

(2) Amennyiben a figyelmességi ajándék becsült
értéke meghaladja a bírói alapilletmény 5%-át, azt a
szervezet részére juttatott ajándéknak kell tekinteni
és a bíróság elnöke dönt a figyelmességi ajándék
munkahelyen történő megőrzéséről, felhasználásának
engedélyezéséről vagy megsemmisítéséről. Ennek
során figyelembe veszi a figyelmességi ajándék
becsült értékét, annak jellegét, valamint a bíróság
társadalmi szerepvállalásának a megjelenítésére és
a kapcsolatrendszerének a dokumentálására való
alkalmasságát.

VIII.Fejezet
AZ INTEGRITÁSFELELŐS KIJELÖLÉSE, FELADATA
36. § (1) Az integritási és korrupciós kockázatok
hatékony kezelése érdekében az OBH-ban, az ítélőtáblán
és a törvényszéken szolgálati jogviszonyban álló jogi
egyetemi, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
szerzett integritás tanácsadói végzettséggel rendelkező
integritásfelelőst kell kijelölni.

(3) A becsült értéket a bíróság gazdasági hivatalának
vezetője állapítja meg az áruforgalmi viszonyok alapján.

(2) Integritásfelelőst – hozzájárulásával – az OBH, az
ítélőtábla és a törvényszék elnöke bízza meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti figyelmességi ajándékot a
bíróság gazdasági hivatalának át kell adni. A gazdasági
hivatal a figyelmességi ajándékot nyilvántartásba veszi
vagy a 30. § szerint megsemmisíti. A nyilvántartásba vett
figyelmességi ajándékot a gazdasági hivatal az elnöki
engedély szerinti felhasználásra kiadja vagy annak a
munkahelyen történő őrzéséről gondoskodik.

(3) Az integritásfelelős a bíróság elnökének közvetlen
irányítása, felügyelete és ellenőrzése alatt áll.
(4) Ha az integritásfelelős egyéb feladatokat is ellát, e
feladatai tekintetében a bíróság elnöke által kijelölt más
személy által is utasítható, de ez az integritásfelelősi
feladatok ellátását nem akadályozhatja.

VII.Fejezet
INTEGRITÁSI SZABÁLYSZEGÉS ÉS ANNAK
KÖVETKEZMÉNYE

(5) Az integritásfelelős kijelöléséről és a kijelölés
visszavonásáról az OBH elnökét előzetesen tájékoztatni
kell.

34. § (1) A bíróság elnöke az integritási szabályszegés
esetén – indokolt esetben az integritásfelelős
közreműködésével – gondoskodik a szükséges
intézkedések megtételéről.

(6) A törvényszék elnöke által kijelölt integritásfelelős
látja el a szabályzatban meghatározottak szerint az
illetékessége alá tartozó járásbíróságokkal összefüggő
integritási feladatokat.

(2)

A szükséges intézkedés lehet különösen:

a)

az integritássértés megállapítása,

(7) A törvényszék elnöke az OBH elnökének előzetes
tájékoztatása mellett a 100 főnél nagyobb létszámú
járásbíróságon önálló integritásfelelőst jelölhet ki.
(8) A 250 főnél nagyobb létszámú bíróságon az
integritásfelelős helyettese is kijelölhető, aki az
integritásfelelőst akadályoztatása esetén helyettesíti és
ellátja a bírósági integritással összefüggő feladatokat.

b) az integritást sértő személy felé a megállapítás
tudomására hozása,
c)

a feltárt problémák és azok okainak megszüntetése
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38. §

(9) Az
integritásfelelős-helyettes
kijelölése
és
visszavonása tekintetében a 36. § (1)-(5) bekezdésében
foglalt rendelkezések az irányadók.

(1) Az integritásfelelős belső ellenőr nem lehet.

(2) Az integritásfelelős köteles az eljárása során
a tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni, az
integritást érintő bejelentések iratait az Info. tv-ben
foglaltak figyelembe vétele mellett kezelni.

37. § Az integritásfelelős feladata, hogy közreműködik
a bíróság működésével kapcsolatos integritási és
korrupciós kockázatok felmérésében, az intézkedési
terv, valamint annak végrehajtásáról szóló jelentés
elkészítésében és az integritási kockázatokra vonatkozó
bejelentések fogadásával, kivizsgálásával kapcsolatos
feladatokban, így különösen:

IX.Fejezet
INTEGRITÁS TÁRGYÚ BEJELENTÉSEK INTÉZÉSE,
ELLENŐRZÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA
39. § (1) Integritást érintő bejelentés szóban,
írásban, vagy elektronikus úton terjeszthető elő.
Szóbeli bejelentés esetén az integritásfelelős kérheti
annak írásba foglalását, ennek hiányában a bejelentés
írásba foglalásáról maga gondoskodik. Az integritást
érintő bejelentés előterjeszthető az 1. melléklet szerinti
adatlapon is.

a) minden év november 30. napjáig a következő
tárgyévre vonatkozóan – a szervezeti egységek vezetőivel
közösen – integritási munkatervet, míg három évenként
hosszabbtávú korrupció-megelőzési intézkedési tervet
készít a kockázatok kezelésére; amelyeket a bíróság
elnöke hagy jóvá;
b) közreműködik a bíróság működésével kapcsolatos
integritási kockázatok rendszeres, minden év december
31. napjáig történő felmérésében;

(2) Az integritást érintő bejelentést haladéktalanul
érkeztetni kell a bírósági ügyvitelre vonatkozó szabályok
szerint a IV. D. 3. ügycsoportba.

c) a
korrupció-megelőzési
intézkedési
terv
végrehajtásáról és annak eredményeiről a tárgyévet
követő év január 31. napjáig integritás-jelentést készít a
bíróság elnöke számára;

(3) Az integritásfelelős a bejelentésről haladéktalanul
tájékoztatja a bíróság elnökét és egyidejűleg javaslatot
tesz a szükséges intézkedések megtételére. A bíróság
elnöke az integritást érintő bejelentésekkel kapcsolatos
intézkedésekbe – ideértve az iratbetekintést is – más
bírósági vezetőt bevonhat.

d) a feladatkörében tájékoztatást és tanácsot ad a
bíróság vezetői és alkalmazottai részére a felmerült
integritási kérdésekben;

(4) Az integritásfelelős nevét, elérhetőségét és a
bejelentési űrlapot a bíróság internetes és intranetes
honlapján is közzé kell tenni.

e) előzetesen véleményez valamennyi, integritással,
továbbá
jogszabályban
rögzített
eljárással,
a
bíróság
alkalmazottjának
feladatellátásával
vagy
feladatellátásához kapcsolódó találkozókkal összefüggő
kérdést, körülményt;

(5) A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által
tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.
(6) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő
által tett ismételt, alaptalan bejelentés vizsgálata
mellőzhető.

f)
a korrupció-megelőzési intézkedési terv alapján
javaslatot tesz a bíróság hivatásetikai és antikorrupciós
témájú
képzéseinek
megtartására,
valamint
közreműködik ezek végrehajtásában;
g) fogadja és a bíróság elnökének továbbítja azokat az
integritást érintő bejelentéseket, amelyeket a bejelentő
nem köteles más személynek megtenni;

40. § (1) A bíróság elnöke és az integritásfelelős
felelősséggel tartozik a bejelentő és a bejelentéssel
érintett személy személyes adatainak az adatvédelmi
szabályoknak megfelelő kezeléséért, továbbá az Info. tv.
rendelkezéseinek megtartásáért.

h) az alkalmazottakat ért támadásokkal kapcsolatos
bejelentéseket fogadja, a bíróság elnökének továbbítja,
és egyidejűleg javaslatot tesz a szükséges és megfelelő
intézkedésre.

(2) A bejelentő kérheti adatainak zártan történő
kezelését.
(3) A
bejelentéssel
összefüggésben
keletkezett
iratokba kizárólag a bíróság elnöke, az integritásfelelős,
az iktatást végző elnöki iroda (az OBH-ban a Központi

(2) Az integritásfelelős ellátja mindazokat a feladatokat
is, amelyekkel a bíróság elnöke megbízza.
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nyolc napon belül írásbeli észrevételeket tehet, melyben
jogosult a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját kifejteni
vagy a meghallgatását kérni.

Iroda) alkalmazottja és – a saját nyilatkozatát érintően –
a meghallgatott személy tekinthet be.
(4) A bejelentőt – az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével – nem érheti hátrány az integritást érintő
bejelentés megtétele miatt.

(2) Amennyiben a bejelentés bíróval szemben érkezik, a
meghallgatást a bíróság elnöke foganatosítja.

(5) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő
rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy
ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el,
másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai
az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására
jogosult bíróság vagy hatóság, illetve személy részére
átadhatóak.

43. § Az integritást érintő bejelentések ügyintézési
határideje harminc nap, mely a bejelentés érkeztetését
követő napon kezdődik. A határidőt a bíróság
elnöke indokolt esetben további harminc nappal
meghosszabbíthatja.

41. § (1) Az integritást érintő bejelentést a
bejelentéssel érintett bíró vagy igazságügyi alkalmazott
szolgálati helye szerinti bíróság elnöke vizsgálja meg. A
vizsgálatban az integritásfelelős közreműködhet.

a) gondoskodik az integritást sértő magatartások
felismerése és kezelése érdekében a szervezet
működésével
összefüggő
visszaélésekre,
szabálytalanságokra
és
korrupciós
kockázatokra
vonatkozó bejelentések fogadásáról, kivizsgálásáról és
az esetleges jogkövetkezmények alkalmazásáról;

44. §

(2) A vizsgálat történhet különösen az iratok
tanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával,
vagy írásbeli jelentés beszerzésével. A meghallgatásról
jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatással érintett
személyek kérhetik a személyes adataiknak zártan
történő kezelését.
(3)

A (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv tartalmazza:

a)

a meghallgatás helyét, időpontját;

A bíróság elnöke:

b) a korrupció-ellenességgel, integritással, közérdekű
bejelentésekkel
foglalkozó
más
szervezetekkel
(különösen az Állami Számvevőszékkel, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatallal, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, az
Alkotmányvédelmi Hivatallal) közvetlen kapcsolatot tart;

szervezeti

c) a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre,
szabálytalanságokra, valamint az
integritási és
korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket
kivizsgálja;

c) a meghallgatáson résztvevő egyéb személyek
beosztását, szervezeti egységét;

d) lefolytatja az integritássértésekkel kapcsolatos
egyéb vizsgálatokat és meghozza a szükséges
intézkedéseket;

b) a meghallgatott
egységét;

d)

nevét,

beosztását,

e) az alkalmazottakat ért támadások
a szükséges megkereséseket foganatosítja
alkalmazottak részére jogvédelmet biztosít;

a meghallgatás tárgyát;

e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és az
azokra adott válaszokat;

f)
ellenőrzi
végrehajtását;

f)
az elhangzottak és a jegyzőkönyvben foglaltak
egyezőségére vonatkozó nyilatkozatot;
g)

az

általa

meghozott

esetén
és az

döntések

g) gondoskodik a személyes adatokat nem tartalmazó
integritás-felelősi beszámoló alkalmazottakkal történő
megismertetéséről;

a meghallgatáson résztvevők aláírását.

(4) A más bíróságot érintő bejelentést a bíróság elnöke
haladéktalanul megküldi a vizsgálatra jogosult bíróság
elnökének.

h) értékeli a megtett intézkedések hatékonyságát és
következményeit;

42. § (1) A bejelentésről – lényeges tartalma
ismertetésével – tájékoztatni kell az érintettet. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy az érintett

i)
jelentős integritási kockázat esetén haladéktalanul
felveszi a megfelelő hatóságokkal a kapcsolatot;
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esetén

integritását veszélyeztető kockázatokra vonatkozó
információval rendelkezik, ezt köteles írásban a bíróság
elnökének – a szolgálati út betartásával – bejelenteni és
az integritásfelelőst tájékoztatni.

haladéktalanul

45. § (1) A bíróság elnöke gondoskodik az
integritásfelelős közreműködésével az integritási
bejelentések nyilvántartásáról.

(4) Az integritásfelelős jogosult észrevételezni, ha a
bírósági alkalmazottnak a külső kapcsolattartóval való
kapcsolatfelvételében integritási kockázatot észlel.

(2) A nyilvántartás-vezetés szigorú jogosultsági,
informatikai rendszerben, szabályozott környezetben
végezhető. A nyilvántartás adataiba kizárólag a bíróság
elnöke és az integritásfelelős tekinthet be.

(5) Beszerzési eljárás esetében kettőmillió forint
értékhatár feletti kötelezettségvállalás előkészítése
során a szerződő harmadik fél kiválasztásáig, és az
átadás-átvételi eljárás során, közbeszerzési eljárásban
a közbeszerzés megindításáig a bírósági alkalmazottnak
a külső kapcsolattartóval történő személyes jelenlétet
igénylő kapcsolatfelvételét kizárólag a bírósággal
szolgálati jogviszonyban álló harmadik személy
részvétele mellett engedélyezi a közvetlen vezető.

(3) Az integritási nyilvántartás vezetése történhet
elektronikus úton is.
46. § (1)
Az
integritásfelelős
az
integritási
bejelentésekkel összefüggésben keletkezett iratokról
– a 2. melléklet szerint – elkülönített, naprakész
nyilvántartást vezet, melyet évente összesít és lezár.

(6) A
bíróság
szervezeti
egységeinek
vezetői
évente áttekintik az irányításuk alatt álló bírósági
alkalmazottaknak a külső kapcsolattartókkal való
találkozására vonatkozó információkat, felmérik az ezzel
kapcsolatos kockázatokat, és ennek eredményét a tárgyév
november 30. napjáig írásban az integritásfelelős részére
továbbítják a korrupció-megelőzési terv kialakítása
érdekében. Az integritásfelelős a felmérés eredményét
és az annak nyomán elkészített korrupció-megelőzési
intézkedési tervet és az integritási munkatervet a bíróság
elnöke elé terjeszti.

(2) Az integritásfelelős számon tartja, és a
nyilvántartásba feljegyzi a megtett intézkedéseket és
azok határidejét.
(3) A nyilvántartás vezetésére és az abban kezelt adatok
kezelésére az Info. tv. és a 40. § (1)-(3) bekezdésének
rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
X.Fejezet
A KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÓK FOGADÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND

(7) Ha az érintett alkalmazott a személyes jelenlétet
igénylő találkozó során a szervezet vagy bármely
alkalmazott integritását veszélyeztető kockázatot
észlel, írásban haladéktalanul tájékoztatja – feljegyzés
formájában – a bíróság elnökét, melyet az integritásfelelős
részére is megküld.

47. § (1) Az alkalmazott részéről a gazdálkodást érintő
feladatának ellátása során vagy azzal összefüggésben
a külső kapcsolattartóval csak akkor kerülhet sor
személyes jelenlétet igénylő kapcsolatfelvételre, ha erről
a közvetlen vezetőjét és az integritásfelelőst tájékoztatta.

(8) Az integritásfelelős évente köteles áttekinteni az (1)
bekezdés szerinti találkozókról készült feljegyzéseket.
Az integritásfelelős az áttekintés alapján felméri a
lehetséges kockázatokat és az ezzel kapcsolatos
megállapításait szerepelteti a 37. § a) pontja szerinti
intézkedési tervben és munkatervben.

(2) Az alkalmazott haladéktalanul tájékoztatni köteles
közvetlen bírósági vezetőjét, amennyiben a külső
kapcsolattartó a feladat ellátásával összefüggésben
előzetes bejelentés nélkül, váratlanul megjelenik, vagy
munkahelyén kívül megkeresi. Telefonon, telefaxon,
interneten vagy más elektronikus eszköz útján
érkezett megkeresés esetén is fennáll a tájékoztatási
kötelezettség.

(9) A bíróság alkalmazottai a külső kapcsolattartók
fogadásakor az általános eljárási szabályok, a szabályzat
rendelkezései, valamint a szervezeti és működési
szabályzatban foglaltak alapján járnak el.

(3) Az értesítésnek ki kell terjedni a külső kapcsolattartó
és – ha valamely szervezet képviseletében jár el – az
általa képviselt szervezet nevére, a találkozó céljára,
időpontjára és helyére. Amennyiben a bírósági
alkalmazott a találkozóval kapcsolatban a szervezet

48. § (1) Az érintett alkalmazott a személyes találkozók
adatait nyilvántartásban rögzíti. A személyes találkozók
nyilvántartásának adatait a 3. melléklet tartalmazza.
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(2) Az
(1)
bekezdésben
foglalt
nyilvántartás
tekintetében a 46. §-ban foglalt rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.

1. melléklet a 6/2016. (V. 31.) OBH utasításhoz

ADATLAP
integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó
bejelentéshez

XI.Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
49. §

A bejelentő neve:

Ez az utasítás 2016. július 1-jén lép hatályba.
Születési helye és ideje*:

50. § Az OBH, az ítélőtáblák és a törvényszékek
elnökei e szabályzat hatályba lépését követő 60 napon
belül kötelesek a szabályzat végrehajtásához szükséges
intézkedéseket megtenni.

Anyja neve*:
Lakcíme:

51. § Amennyiben az Info. tv. II. fejezet 4. és 5. címében
foglaltak indokolják, az OBH, valamint a Bszi. 16. § a) –
c) pontjában szereplő bíróságok az Info. tv. 65. és 66.
§-ában foglaltak szerint kötelesek a személyes adatok
kezelésének nyilvántartásába vételét a Hatóságtól
haladéktalanul kérelmezni. Személyes adat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bejegyző
határozatának megérkezésétől kezelhető.

Elérhetőségei (telefon, e-mail)*:
Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a
bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására
hatáskörrel rendelkező szerv részére:
igen
nem
Kéri-e adatai zártan kezelését:
					

52. § A bíróság elnöke gondoskodik az oktatásfelelős
és az integritásfelelős bevonásával az alkalmazottak
integritási képzéséről a szabályzat hatályba lépésének
évében, majd ezt követően szükség szerint, de évente
legalább egyszer.

			
igen
nem

Az esemény rövid, tényszerű leírása:
A rendelkezésre álló bizonyítékok, dokumentumok
felsorolása, annak megjelölésével, hogy azok kinek a
birtokában találhatóak:

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

Az esetleges tanúk neve és elérhetősége*:
Nyilatkozom, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem,
olyan körülményekről, amelyekről tudomásom van, és
feltételezem, hogy azok valósak.
Kelt: ..……………………………..........................
……………………………….........

………………………………….

Bejelentő (meghatalmazottja)
		 aláírása

a Bíróság részéről felvette

		

aláírása				

*A csillaggal jelölt részt nem kötelező kitölteni, de a név
nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés
vizsgálata mellőzhető.
Tájékoztató: a Bíróság a bejelentő személyazonosságát
a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. A
bejelentés kivizsgálására a panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban:
Panasz tv.) 13. § - 16. §-a alapján kerül sor. Rosszhiszemű
bejelentés esetén a Panasz tv. 3. § (4) bekezdése szerinti eljárás
követendő.
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2. melléklet a 6/2016. (V. 31.) OBH utasításhoz

Integritással kapcsolatos bejelentések nyilvántartása
Bejelentés
sorszáma

Bejelentő
neve /
azonosítója

Bejelentés
dátuma

Bejelentés
módja

Bejelentés
tárgya

Megtett
intézkedés

Javasolt
intézkedés

Javasolt
intézkedésért
felelős
személy,
határidő

Megjegyzés

3. melléklet a 6/2016. (V. 31.) OBH utasításhoz

Kapcsolattartókkal történő találkozások nyilvántartása
Szervezeti
egység

Találkozó
időpontja

Találkozó
helye

Felettes
vezető
engedélyének
formája

Résztvevők
neve
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HATÁROZATOK

aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

235/2016. (V. 24.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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 „A
bírósági integritás munkacsoport”-ot.

251/2016. (VI. 6.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2017. május hó 31. napjáig meghosszabbítom.

A Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. május 26. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

			

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

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

249/2016. (VI. 1.) OBHE számú
határozat
a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.
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 125. § (3) bekezdése alapján a Budai Központi
Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol három
csoportvezető-helyettes működik.

252/2016. (VI. 6.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

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

A Debreceni Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. május 2. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

250/2016. (VI. 6.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

A Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. május 31. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
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255/2016. (VI. 6.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

okból időközben nem válik szükségessé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Győri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. május 3. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

253/2016. (VI. 6.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

A Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. április 29. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

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

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.

256/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

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
Debreceni Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

254/2016. (VI. 6.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
Az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. április 29. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

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

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 24 fő

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.

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
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Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 44 fő

törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a Győri
Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2016. június 15. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:

3. A Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszáma 68
fő.
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

257/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

Ítélőtáblai 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
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

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
2.7. fizikai dolgozó: 8 fő

1. Ítélőtáblai bírói létszám
1.1. elnök: 1fő
1.2. elnökhelyettes: 1fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.5. tanácselnök: 27 fő
1.6. ítélőtáblai bíró: 55 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 37 fő
3. A Győri Ítélőtábla engedélyezett létszáma 57 fő.

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 87 fő

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 22 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 25 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 25 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 33 fő
2.6. írnok: 0 fő
2.7. fizikai dolgozó: 8 fő

259/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat
a Pécsi 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 Pécsi
Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2016. június 15. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 113 fő
3. A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma
összesen: 200 fő

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

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

258/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 16 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
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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

275/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki
bírói álláshellyé történő átalakításáról és a
Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 409/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat
módosításáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 32 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Gyulai Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshelyet (60. számú) 2016. június
10-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.

3. A Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 48 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. június
10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Gyulai
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 409/2015.
(IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.2.5. pontját:

260/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról

A Gyulai Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 14 fő,
Törvényszéki bírói létszám összesen: 27 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 38 fő.
Járásbírósági bírói létszám összesen: 47 fő

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 2016. június 15. 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
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 5 fő
1.6. ítélőtáblai bíró: 12 fő

279/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék területén
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé
történő átalakításáról és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
414/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat
módosításáról

Ítélőtáblai bírói létszám összesen: 21 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 6 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 3 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
2.6. írnok: 1 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Budapest Környéki Törvényszék
területén egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyet (221. számú) 2016. június 10-ei hatállyal
törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 43 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. június
10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Budapest
Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
414/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.3.3.
pontját:

3. A Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 64 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.

A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 57 fő,
Törvényszéki bírói létszám összesen: 93 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszáma: 16 fő.
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 18 fő.

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

288/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 411/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról

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

283/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely rendszeresítéséről
és a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 410/2015. (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 Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshelyet (611. számú) 2016. június
10-ei hatállyal megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. június
10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 411/2015.
(IX. 1.) OBHE számú határozat 1.2.5. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Győri Törvényszék területén 2016.
június 10-ei hatállyal egy törvényszéki bírói álláshelyet
rendszeresítek.

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 345 fő,
Járásbírósági bírói létszám összesen: 396 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. június
10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Győri
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 410/2015.
(IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. pontját:

Bírói létszám mindösszesen: 770 fő

A Győri Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma 16 fő
törvényszéki bírói létszám mindösszesen 28 fő

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámát 2838
főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

bírói létszám mindösszesen: 88 fő

291/2016. (VI. 9.)OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 411/2015. (IX. 1.)
OBHE számú határozat módosításáról

A Győri Törvényszék engedélyezett létszámát 357 főben
határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

285/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshelyet (553. számú) 2016. június
10-ei hatállyal közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshellyé átalakítok.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Veszprémi
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törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. június
10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 411/2015.
(IX. 1.) OBHE számú határozat 1.2.5. és 1.3.3. pontját:

1.

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 344 fő,
Járásbírósági bírói létszám összesen: 395 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszáma: 59 fő.
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 65 fő.

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: 7 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

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

295/2016. (VI. 13.) OBHE számú
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmek
elbírálásáról

Törvényszéki bírói létszám összesen: 16 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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
5/2013. (V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan
távollévő bírák álláshelyei részbeni betöltésének
szabályairól rendelkező 3. számú melléklete 6. § (4)
bekezdése alapján – a megállapított keretszámokra
tekintettel - 2017. április 30. napjáig engedélyezem

Járásbírósági bírói létszám összesen: 29 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

1. a Pécsi Törvényszék részére 1 fő bírói túlbetöltés
felhasználását és arra pályázat kiírását a Komlói
Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban,
2. a Tatabányai Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Tatai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

3. a Veszprémi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a törvényszék civilisztikai
ügyszakában.

Bírói létszám mindösszesen: 49 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

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

296/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
bírósági titkár: 15 fő
bírósági fogalmazó: 5 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
bírósági ügyintéző: 9 fő
középfokú végzettségű tisztviselő: 81fő
írnok: 14 fő
fizikai dolgozó: 43 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
177 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
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3. A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
létszáma 226 fő.

Bírói létszám mindösszesen: 267 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 89 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 25 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 34 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 87 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 297 fő
2.6. írnok: 121 fő
2.7. fizikai dolgozó: 65 fő

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

297/2016. (VI. 15.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 718
fő

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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

3. A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 985 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám:

298/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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: 57 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 93 fő

1. Bírói létszám:

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

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

Járásbírósági bírói létszám összesen: 156 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: 16 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: 3 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 18 fő
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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

1.2.5. járásbírósági bíró: 65 fő

Járásbírósági 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

Törvényszéki bírói létszám összesen: 25 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

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 9 fő
Bírói létszám mindösszesen: 130 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 41 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 41 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 10 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

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 380
fő

Bírói létszám mindösszesen: 71 fő

3. A Debreceni Törvényszék engedélyezett létszáma
510 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: 18 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 90 fő
2.6. írnok: 18 fő
2.7. fizikai dolgozó: 36 fő

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

299/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 211
fő

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 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

3. Az Egri Törvényszék engedélyezett létszámát 282
főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám:

300/2016. (VI. 13.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
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2.7. fizikai dolgozó: 206 fő

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
2063 fő
3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2833 fő.

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 2 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 4 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 7 fő
1.1.5. tanácselnök: 60 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 10 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 4 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 219 fő
1.1.10.katonai bíró: 2 fő

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

301/2016. (VI. 13.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról
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 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 310 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: 344 fő

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: 16 fő
1.1.10.katonai bíró: 1 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 395 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: 59 fő
1.3.4. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 2 fő
1.3.5.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 2 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 28 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

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 65 fő
Bírói létszám mindösszesen: 770 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 53 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 203 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 77 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 71 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 183 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 904 fő
2.6. írnok: 419 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
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közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 7 fő

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Bírói létszám mindösszesen: 88 fő

járásbírósági
járásbírósági
járásbírósági
járásbírósági

elnökhelyettes: 2 fő
csoportvezető bíró: 0
csoportvezető-helyettes bíró: 0
bíró: 38 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 47 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 26 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 14 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

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 267
fő
3. A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma 355
fő.

Bírói létszám mindösszesen: 79 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 27fő
2.2. bírósági fogalmazó: 3 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

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

302/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 247
fő

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 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

3. A Gyulai Törvényszék engedélyezett létszáma 326
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám:

303/2016. (VI. 13.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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: 14 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 27 fő

1. Bírói létszám:

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 7 fő

1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.1. törvényszéki elnök: 1fő
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304/2016. (VI. 13.) OBHE számú
határozat
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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: 15 fő
1.1.10.katonai bíró: 1 fő

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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő

1. Bírói létszám:

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: 40 fő

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

Járásbírósági bírói létszám összesen: 49 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

Törvényszéki bírói létszám összesen: 37 fő

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 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

Bírói létszám mindösszesen: 83 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: 103 fő
2.6. írnok: 36 fő
2.7. fizikai dolgozó: 56 fő

Járásbírósági 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

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 270
fő

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 8 fő

3. A Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszáma
353 fő.

Bírói létszám mindösszesen: 119 fő

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 36 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 16 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 19 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 24 fő
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1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 11 fő

2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 174 fő
2.6. írnok: 52 fő
2.7. fizikai dolgozó: 72 fő

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 13 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 393
fő
3. A Kecskeméti
létszáma 512 fő.

Törvényszék

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 170 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 53 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 18 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 21 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 34 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 251 fő
2.6. írnok: 76 fő

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

305/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról

2.7. fizikai dolgozó: 73 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 526
fő

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 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

3. A Miskolci Törvényszék engedélyezett létszáma
696 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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: 29 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

306/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 48 fő

1. Bírói létszám:

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: 95 fő

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
1.1.10.katonai bíró: 0

Járásbírósági bírói létszám összesen: 109 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
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Törvényszéki bírói létszám összesen: 38 fő

1. Bírói létszám:

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

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

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

Törvényszéki bírói létszám összesen: 32 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

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 8 fő
Bírói létszám mindösszesen: 120 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 52 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 46 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 5 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 19 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 33 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 170 fő
2.6. írnok: 35 fő
2.7. fizikai dolgozó: 46 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

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 354
fő
3. A Nyíregyházi
létszáma 474 fő.

Törvényszék

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 91 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

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

307/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Törvényszék engedélyezett létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 290
fő

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 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

3. A Pécsi Törvényszék engedélyezett létszáma 381
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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308/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

bírósági ügyintéző: 23 fő
középfokú végzettségű tisztviselő: 174 fő
írnok: 45 fő
fizikai dolgozó: 39 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 331
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 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

3. A Szegedi Törvényszék engedélyezett létszáma
436 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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: 8 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

309/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 37 fő

1. Bírói létszám:

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: 52 fő

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: 9 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

Járásbírósági bírói létszám összesen: 60 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

Törvényszéki bírói létszám összesen: 22 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

1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 6 fő

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 8 fő
Bírói létszám mindösszesen: 105 fő

Járásbíróság bírói létszám összesen: 32 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 33 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 6 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
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Törvényszéki bírói létszám összesen: 27 fő

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

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: 43 fő

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő
Bírói létszám mindösszesen: 58 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 51 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

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 171
fő

Bírói létszám mindösszesen: 85 fő

3. A Szekszárdi Törvényszék engedélyezett létszáma
229 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
2.7. fizikai dolgozó: 30 fő

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

310/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 243
fő

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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

3. A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszáma 328 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám:

311/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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: 14 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

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 2016. június 15. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
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312/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi 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: 12 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 26 fő

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: 10 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

2.2. Járásbírósági bírói létszám:
2.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
2.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
2.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1
2.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0
2.2.5. járásbírósági bíró: 44 fő

Járásbírósági 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

Törvényszéki bírói létszám összesen: 19 fő
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

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 25 fő

Bírói létszám mindösszesen: 83 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

3. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
3.1. bírósági titkár: 21 fő
3.2. bírósági fogalmazó: 10 fő
3.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
3.4. bírósági ügyintéző: 16 fő
3.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 128 fő
3.6. írnok: 17 fő
3.7. fizikai dolgozó: 36 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 244
fő

Bírói létszám mindösszesen: 48 fő

4. A Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszáma
327 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 14 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 10 fő
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1.3.2.közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 5fő

2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 76 fő
2.6. írnok: 15 fő
2.7. fizikai dolgozó: 34 fő

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 6 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 166
fő
3. A Szombathelyi
létszáma 214 fő.

Törvényszék

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 75 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: 38 fő
2.7. fizikai dolgozó: 11 fő

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

313/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 209
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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

3. A Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszáma
284 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám:

314/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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

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 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 25 fő

1. Bírói létszám:

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: 38 fő

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: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
1.1.10.katonai bíró: 0

Járásbírósági bírói létszám összesen: 44 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
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Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő

1. Bírói létszám:

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

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

Járásbírósági 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

Törvényszéki bírói létszám összesen: 21 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

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő
Bírói létszám mindösszesen: 79 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 41 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 24 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 14 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 91 fő
2.6. írnok: 47 fő
2.7. fizikai dolgozó: 43 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 mindösszesen: 237
fő
3. A Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszáma
316 fő.

Bírói létszám mindösszesen: 66 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. bírósági titkár: 20 fő
2.2. bírósági fogalmazó: 6 fő
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 13 fő
2.4. bírósági ügyintéző: 19 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 72 fő
2.6. írnok: 38 fő
2.7. fizikai dolgozó: 26 fő

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

315/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 194
fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2016. június 15.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

3. A Zalaegerszegi
létszáma 260 fő.
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319/2016. (VI.13) számú OBHE
határozat
a bíróságok szervezeti és működési
szabályzatának alapelveiről szóló
421/2012. (XII. 15.) OBHE határozat
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
következő határozatot hozom:
E határozat közzétételét követő napon hatályát veszti
a bíróságok szervezeti és működési szabályzatának
alapelveiről szóló 421/2012. (XII. 15.) OBHE számú
határozat I/15. pontja.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

321/2016. (VI. 14.) 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
a
„Gazdálkodási,
bér-és
létszámgazdálkodási
munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2017. június hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK

55/2016. (V. 10.) OBT
határozat

51/2016. (V. 10.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag elfogadta a szakbizottság által a BT-elnökök részére készített kérdőívet,
figyelemmel az OBH EEGF észrevételeire is
dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag elfogadta a napirendet.
dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

56/2016. (V. 10.) OBT
határozat

52/2016. (V. 10.)
OBT határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Bonnyai Réka, a Szekszárdi
Járásbíróság bírósági titkárának kinevezésére tett javaslattal egyetért.

Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag tudomásul vette
az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatóját a „szolgáltató
bíróságért” program eredményeiről, tapasztalatairól.

dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

57/2016. (V. 10.) OBT
határozat

53/2016. (V. 10.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a 2016. április 1. napjától 2018.
március 31. napjáig terjedő időtartamra felmentést ad
dr. Szabó Károly, a Siófoki Járásbíróság elnökhelyettese
és dr. Szabóné Mayer Mónika, a Siófoki Járásbíróság bírósági ügyintézője között felmerülő összeférhetetlenségi ok megszüntetése alól.

Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag elfogadta a Kúria
elnökének tájékoztatóját a bírói, illetve a bírósági vezetői
pályázatok elbírálása során 2015. évben folytatott gyakorlatáról.

dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

54/2016. (V. 10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag elfogadta a 2016.
II. félévi üléstervet.
dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

a 2016. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá

Magyarország köztársasági elnöke

kinevezte,

dr. Dobrovoczky Ágotát, a Pásztói Járásbíróság bíráját,

dr. Pálinkás Kornélia Anikót, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2016. július 31. napjával

dr. Fehér Zoltán Tibort, a Kunszentmiklósi Járásbíróság
bíráját,

- lemondására figyelemmel,

dr. Langó Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

dr. Szücsné dr. Édl Gabriellát, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját 2016. szeptember 26. napjával,

dr. Szilágyi Ildikót, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi BÍróság bíráját

dr. Kalavszky Dezsőt, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2016.
december 3. napjával

2016. június 1. napjától határozatlan időtartamra,

- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,

dr. Áts Ágotát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,

dr. Illésné dr. László Juditot, az Egri Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót,

dr. Bánfalvi Gábort, a Komáromi Járásbíróság bírósági
titkárát,

dr. Szántó Évát, a Kecskeméti Törvényszék bíráját 2016. november 30. napjával

dr. Ferenczy Katalint, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,

dr. Berndt Kornélt, a Kaposvári Törvényszék bíráját 2016.
december 1. napjával

dr. Gyergyák Balázst, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,

- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel -

dr. Hideg Nagy Kornélt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,

felmentette.

dr. Leskovics Beátát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Némedi Istvánt, a Tatabányai Törvényszék bírósági
titkárát,

CÍMADOMÁNYOZÁS
203/2016. (V. 9.) OBHE számú
határozat
2016. május hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

dr. Oláh Éva Ritát, a Budai Központi Kerületi BÍróság bírósági titkárát,
dr. Soós Esztert, a Budaörsi Járásbíróság bírósági titkárát,

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

dr. Szalai-Almádi Ildikót, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Varga Zalánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát

2016. május 1. napjától
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a Fővárosi Törvényszéken
Eglyné dr. Csurányi Csilla tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,

tekintettel – 2016. június 1. napjával a Tatabányai Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2016. május 2. napjától

a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Gombai Márta Zsuzsannának, a Székesfehérvári Járásbíróság elnökének,

215/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

2016. május 14. napjától

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Janóné dr. Iványi Nóra Magdolnának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Ferenczy
Katalin bírót – az 594/2015. (XII. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

2016. május 31. napjától

a Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területén
dr. Vízler Edinának, a Balassagyarmati Járásbíróság elnökének
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

216/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Gyergyák
Balázs bírót – az 590/2015. (XII. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

213/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Áts Ágota
bírót – a 25/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Budai Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.

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

217/2016. (V. 13.) 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. Hideg Nagy
Kornél bírót – az 589/2015. (XII. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

214/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bánfalvi
Gábor bírót – a 38/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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218/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

bírót – a 26/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Budai Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.
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. Leskovics
Beáta bírót – a 23/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2016. június 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

222/2016. (V. 13.) 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. Szalai-Almádi Ildikó bírót – a 19/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Szolnoki
Járásbíróságra osztom be.

219/2016. (V. 13.) 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. Némedi István bírót – a 65/2016. (II. 15.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Tatabányai Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

223/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Zalán
bírót – a 24/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. június 1. napjával a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.

220/2016. (V. 13.) 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. Oláh Éva
Rita bírót – a 26/2016. (I. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2016. június 1. napjával a Budai Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

231/2016. (V.17.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal Magyar
Igazságügyi Akadémia igazgatói állásának
betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

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

221/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Soós Eszter
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232/2016. (V. 19.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

dr. Fedor Anett bírót - a 35/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. június
1. napjával a Mátészalkai Járásbíróságról a Nyíregyházi
Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Szente Lászlót, a Budaörsi Járásbíróság bíráját a Budapest Környéki Törvényszék elnökének indítványára – a
Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoport csoportvezető bírájává történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2016. május
23. napjától a Budapest Környéki Törvényszékre áthelyezem.

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

245/2016. (V. 31.) 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. Csorba
Anna bírót - a 129/2016. (III. 11.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. július 1. napjával a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

236/2016. (V. 25.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hajkó Zsolt
bírót - a 123/2016. (III. 11.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel - 2016. június 1. napjával a Szikszói Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

261/2016. (VI. 7.) 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. Oláh Anita bírót - a 122/2016. (III. 11.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. június 20. napjával
a Szentendrei Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

238/2016. (V. 27.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Zámbori
Tibort a 2016. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Gyulai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

262/2016. (VI. 7.) 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. Árok
Krisztián Péter bírót - a 119/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. október
1. napjával a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

240/2016. (V. 30.) 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. Sohajdáné
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263/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

XIX. Kerületi Bíróság bíráját
2016. május hónap 17. napjától
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/J.§
szerint az 542/D. §-ban meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tóth Csaba
Levente bírót - a 120/2016. (III. 11.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. augusztus 20.
napjával a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

237/2016. (V. 26.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

293/2016. (VI.13.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával –

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Bírósági Közlöny 2016/3. számában az Országos Bírósági
Hivatal elnökhelyettesi tisztségére kiírt pályázatot – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett –
eredménytelenné nyilvánítom.

- dr. Bolvári Csabát, a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesét,
- dr. Erdős Andrást,
- dr. Horváth Istvánt és
- Pelikánné dr. Gyarmati Gabriellát, a Dabasi Járásbíróság bíráit

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

2016. június 15. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

KIJELÖLÉSEK

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

211/2016. (V. 12.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
542/D.§-ban meghatározott ügyekben ítélkező
bírák kijelöléséről

KIRENDELÉSEK
206/2016. (V. 9.) OBHE számú
határozat
bíró kirendelésének módosításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (6) bekezdése alapján – hozzájárulásával –

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján dr. Bicskei Ildikónak, a Kecskeméti Törvényszék bírájának kirendelését – hozzájárulásával – akként módosítom, hogy a Budapest Környéki
Törvényszék helyett 2016. június 1. napjától 2017. május
31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásból

1. dr. Csorba Cecília Annát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
2. dr. Gulyás Csilla Katalint, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
3. dr. Nagy István Andrást, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
4. dr. Futó Ildikót, a Battonyai Járásbíróság bíráját
5. Melisné dr. Domokos Katalint, a Budapesti XVIII. és
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Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:

eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Fővárosi Ítélőtáblára rendelem ki.

6. Melisné dr. Domokos Katalint, a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság bíráját

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

Gyulai Törvényszék illetékességi területéről:

207/2016. (V. 10.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

7.

dr. Futó Ildikót, a Battonyai Járásbíróság bíráját

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:
8. dr. Szabó Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett - a 2016. május 17.
napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra, a
Szegedi Járásbíróságra kirendelem.

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, hozzájárulásukkal
Vargáné dr. Erdődi Ágnesnek, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökének,
dr. Gajdos Istvánnak és
dr. Szabó Györgyinek, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráinak, - eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett - a Fővárosi Ítélőtáblára
történő kirendelését 2016. június 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

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

242/2016. (V. 31.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Élő Károlynak, a
Fővárosi Törvényszék bírájának 2016. június 1. napjától
2016. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
– az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi beosztását meghosszabbítom.

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

212/2016. (V. 12.) OBHE számú
határozat
bírák Szegedi Járásbíróságra 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
CLXII. törvény 31. § (1) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

244/2016. (V. 31.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

Debreceni Törvényszék illetékességi területéről:

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Bencze Andreának,
a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának 2016. július
1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben
– a minisztériumi beosztását meghosszabbítom.

1. dr. Csorba Cecília Annát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
2. dr. Deli Tímea Gabriellát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
3. dr. Gulyás Csilla Katalint, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
4. dr. Nagy István Andrást, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
5. dr. Vágó Zsoltot, a Debreceni Járásbíróság csoportvezető bíráját

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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264/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat
bírósági titkár minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

210/2016. (V.12.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 42/B. § (1) bekezdése alapján dr. Bak Szilviának, a Budapest Környéki
Törvényszék bírósági titkárának, hozzájárulásával, 2016.
június 15. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra – az igazságügyi miniszterrel
egyetértésben – az Igazságügyi Minisztériumba történő
beosztását meghosszabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Porkoláb Erika, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2016. július 1. napjától
2017. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

233/2016. (V.24.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

316/2016. (VI. 13.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
megszűnéséről és a Fővárosi Törvényszékre
történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Mikus
Zsuzsanna, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2016. június 1. napjától 2016.
augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése f) pontja alapján dr. Élő Károly
igazságügyi minisztériumi beosztása – a határozott idő
lejártára figyelemmel – 2016. június 30. napjával megszűnik. Dr. Élő Károlyt 2016. július 1. napjától a Fővárosi
Törvényszékre, bírói munkakörbe beosztom.

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

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

234/2016. (V. 24.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

EGYÉB HATÁROZATOK
167/2016. (IV.14.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Nyíri Zoltán, a Székesfehérvári Törvényszék kollégiumvezetőjének vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2016. május 31. napjával megszűnik, ezért őt 2016. június 1. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Györe
Viktor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági
titkár hivatali beosztását 2016. június 1. napjától 2016.
november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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239/2016. (V. 30.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék elnöke
vezetői tisztségének megszűnéséről

tént áthelyezésére figyelemmel - 2016. június 1. napjától
határozatlan időre a Budaörsi Járásbíróságra
dr. Péli Orsolyát, a Gödöllői Járásbíróság bírósági fogalmazóját, 2016. június 1. napjától határozatlan időre a
Gödöllői Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Sisák Péter, a Miskolci
Törvényszék elnökének vezetői tisztsége – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2016. június 14. napjával
megszűnik, ezért őt 2016. június 15. napjától a Miskolci
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

beosztotta

Szigethyné dr. Fekete Andreát, a Ráckevei Járásbíróság
elnökhelyettesét 2016. május 1. napjától a - vezetői kinevezésének lejártára tekintettel - Ráckevei Járásbíróságra
bírói munkakörbe,
kijelölte

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

dr. Nobilis Gergely Bernátot, a Budaörsi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Péli Orsolyát, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát
2016. június 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

241/2016. (V.31.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

A Debreceni Törvényszék elnöke
kijelölte

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Szalai Mártát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2016. június 1. napjától határozatlan
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

dr. Szilágyi Ágnest, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát 2016. május 16. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
A Fővárosi Törvényszék elnöke

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

kinevezte

A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK
ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Vargáné dr. Gerényi Mónikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját a 2016. május 20. napjától 2022. május 19. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság P.III.
Csoportjába,
Haászné dr. Recskó Viktória Zsuzsannát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját a 2016. május 25. napjától 2022. május 24. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi
Bíróság B.I. Csoportjába csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Mohácsy Gábort a Fővárosi Törvényszék bíráját 2016.
május 25. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,
dr. Hazafi Áront, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2016. május 20. napjától 2017. május 19. napjáig terjedő időtartamra - határozatlan idejű szolgálati jogviszonyának változatlanul hagyása mellett - a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra,
dr. Jászay-Kis Tündét, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Császár Kingát,
dr. Ember Zsuzsanna Erikát 2016. május 1. napjától határozatlan időre a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumába,
dr. Gál Csilla Emesét,
dr. Körcsönyei Évát 2016. május1. napjától határozatlan
időre a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumába bírósági titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Nobilis Gergely Bernátot, - Fővárosi Ítélőtábláról tör-
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dr. Kruppa Kamillát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig
terjedő időtartamra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra
bírósági titkári munkakörbe,

A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Páricsi Viktort a 2016. június 1. napjától 2017. május 31.
napjáig terjedő időtartamra a Kazincbarcikai Járásbíróságra,
dr. Magyar Fannit a 2016. június 1. napjától 2017. május 31.
napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

kijelölte

dr. Fromm Tünde Máriát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2016. június 6. napjától l pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének felülvizsgálatára
irányuló nemperes eljárásokban egyesbíró hatáskörében
eljárásra jogosult bírósági titkárrá,
dr. Jeszenszki Vandát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2016. május 20. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A Pécsi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Péter-Szabó Petrát 2016. június 1. napjától határozatlan
időre a Pécsi Járásbíróságra,
dr. Schmidt Zsoltot 2016. június 1. napjától határozatlan
időre a Szigetvári Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A Győri Törvényszék elnöke
kinevezte

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

dr. Békási Nórát,
dr. Bohus Anettet,
dr. Kecskés Esztert,
dr. Surányi Zsófia Évát a 2016. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Győri Járásbíróságra
bírósági fogalmazói munkakörbe.

kinevezte

dr. Kállai Erikát,
dr. Koronczai Mírát a 2016. június 1. napjától 2017. május
31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A Kaposvári Törvényszék elnöke

A Szolnoki Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

Szekérné dr. Bók Anikót a 2016. május 10. napjától 2017.
május 9. napjáig terjedő időtartamra a Kaposvári Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
dr. Pesti Krisztinát a 2016. június 1. napjától 2017. május
31. napjáig terjedő időtartamra a Kaposvári Járásbíróságra
bírósági fogalmazói munkakörbe,

dr. Szikra Szabinát a 2016. június 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Zalaegeszegi Törvényszék elnöke

kijelölte

kinevezte

Szekérné dr. Bók Anikót, a Kaposvári Járásbíróság bírósági
titkárát 2016. május 10. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá,

dr. Ősapay-Szabó Erika Hajnalkát, a Keszthelyi Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2016. május 1. napjától
2017. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Keszthelyi
Járásbíróságra,
dr. Ábrahám Petrát,
dr. Kancsal Kittit,
dr. Kámán Petrát, a Nagykanizsai Járásbíróság bírósági
fogalmazóit a 2016. június 1. napjától 2017. május 31.
napjáig terjedő időtartamra a Zalaegeszergi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

megszüntette

dr. Tillinger Krisztinának, a Kaposvári Járásbíróság bírósági
titkárának a szolgálati jogviszonyát - közös megegyezésre
tekintettel - 2016. június 15. napjával.
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kijelölte

- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.

dr. Ábrahám Petrát,
dr. Kancsal Kittit,
dr. Kámán Petrát a Zalaegeszegi Törvényszék bírósági
titkárait a 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra szabálysértési ügyekben egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

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 TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke a Bírósági
Közlöny 2016/1. számában a Ráckevei Járásbíróság elnökhelyettesi (99. számú) álláshelyének betöltésére kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánította.

Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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.

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 bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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.

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.

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 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.

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,

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
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a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

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 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.

A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.
A bírák illetményére a Bjt. 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 bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

A pályázathoz csatolni kell:
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,
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. jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
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.

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) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok 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.
A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
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- 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.

a Rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

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

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.

- 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,

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A törvényszéki végrehajtói állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók

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

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 végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

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 állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
263. § (2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdés a) és c-d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, felsőfokú
iskolai végzettséggel és végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely szerve az Iasz. 37/B §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

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

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

- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát
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sében meghatározott körülmény nem áll fenn.

séhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Debreceni Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Debreceni Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása)
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
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
277/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Budaörsi Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (121. számú) betöltésére.

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 beszerzé-

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges polgári ügyszakos bírói működési gyakorlat
tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban
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tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban
szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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 Budaörsi Járásbíróság
polgári ügyszakának működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Budakörnyéki Járásbíróság Szabálysértési Csoport 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 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 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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 31. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 31. napja 16.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Pf. 10.).

A pályázat beadásának helye:
Budakörnyéki Járásbíróság Elnöki Titkársága (1443 Budapest, Pf. 177.).

2. a Budakörnyéki Járásbíróság Szabálysértési Csoport csoportvezető bírói álláshelyének (200. számú)
betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Budai Közponi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi (Vagyonjogi Csoport 318. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges büntető ügyszakos bírói működési gyakorlat
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túltényleges polgári ügyszakos bírói működési gyakorlat
tartamának, a vagyonjogi ügyek intézésében szerzett
jártasságnak és a korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A Kisvárdai Járásbíróság elnöki álláshelyének (43.
számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Vagyonjogi Csoport
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 csoportvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék 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,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kisvárdai 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,
- 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,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 22. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. szeptember 20. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Sárvári Járásbíróság elnöki álláshelyének (24.
számú) betöltésére.

2. a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (46. 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 túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak 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 Sárvári Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi 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 elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szombathelyi 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,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
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hetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.).

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

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprémi, Vár u. 19.)

a Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (82. számú) betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

273/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Sárvári Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Sárvári Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (40. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Sárvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (9600 Sárvár, Várkerület 26.)

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Veszprémi Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkez-

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

274/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Soproni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Soproni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely (74. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
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280/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. július 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Soproni Járásbíróság Elnöki Titkársága (9400 Sopron,
Klebelsberg Kuno tér 1.).

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Gazdasági Kollégium Peres Csoport 221. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a kötelmi- és gazdasági jogterületen szerzett ítélkezési gyakorlatnak van jelentősége.

275/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. július 11. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 177.)

A Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki bírói (60. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári 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. július 20. napja.

281/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sugárút 38.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely (103. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

278/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szentendrei Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(184. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Járásbíróság Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.).

A pályázat elbírálásánál a polgári 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. augusztus 31. napja 16.00 óra.

282/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Szentendrei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2001 Szentendre, Pf. 55.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely (84. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja.

287/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróságon 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 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (624. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

284/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Győri 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. július 20. napja 16.00 óra.

A Győri Törvényszéken egy törvényszéki bírói (89. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(Budapest IV., Tavasz u. 21.).

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, különösen a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István út 6.).

289/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírósági bírói (B. II. Csoport, 338. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

286/2016. ((VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (P. IV. Csoport, 401. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a családjog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. július 20. napja 16.00 óra.
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290/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

325/2016. (VI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Komlói Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírósági bírói (544. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Komlói Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (I. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a büntető 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 pályázat beérkezésének határideje:
2016. július 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. július 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Komlói Járásbíróság Elnöki Titkársága (7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

292/2016. (VI. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

326/2016. (VI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tatai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (553. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Tatai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (II. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja.

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. július 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Tatai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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327/2016. (VI. 17.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék területén (Gödöllői Járásbíróság) egy végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A Mátészalkai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(107. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 22. napja 16.00 óra.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Mátészalkai Járásbíróság Elnöki Titkársága (4701 Mátészalka, Kossuth u. 25.).

ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

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

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

Az OBH elnökhelyettesi tisztségét határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon
túl – a legalább 5 éves tényleges bírói működési gyakorlatnak, a legalább 5 éves bírósági vezetői gyakorlatnak,
továbbá az igazgatási, személyügyi területen szerzett tapasztalatoknak van jelentősége.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. július 10. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

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 a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki végrehajtói álláshely betöltésére.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. szeptember 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkárság (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
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A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

- 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 Szabályzatból eredő feladat- és felelősségi
köreinek,
- az Országos Bírósági Hivatal előtt álló rövid és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
•
a bíróságok emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási rendszerek, protokollok, okiratminták egységesítése és egyszerűsítése,
•
a kompetencia alapú foglalkoztatást erősítő értékelési rendszer az igazságügyi alkalmazottak, a bírók és
bírósági vezetők vonatkozásában,
•
a bírósági életpálya a jelenlegi jogszabályi keretek
között és annak jövőbeli fejlesztésére vonatkozó kezdeményezések,
•
az emberi erőforrás fejlesztését és megtartását
szolgáló jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása, kapcsolódó ajánlások és szabályzatok előkészítése.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. július 15. napja.
Jelentkezés módja:
A jelentkezéseket postai úton az Országos Bírósági Hivatal Elnökéhez címezve, az Országos Bírósági Hivatal
Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay utca 16. I/111/b.)
részére kell 3 példányban megküldeni.
Alkalmazási feltételek:
•
magyar állampolgárság,
•
büntetlen előélet,
•
cselekvőképesség,
•
jogi egyetemi végzettség,
•
jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
•
legalább 10 év tapasztalat közigazgatásban és /
vagy bírósági igazgatásban,
•
vezetői gyakorlat közigazgatásban és / vagy bírósági igazgatásban,
•
közbeszerzési referensi OKJ-s végzettség,
•
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
•
hatósági erkölcsi bizonyítvány az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott
büntetlen előélet igazolásáról.

Az elnökhelyettes illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 162-163. §
rendelkezései az irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

Elvárt kompetenciák:
•
szervezési és vezetési ismeretek,
•
proaktivitás,
•
kiváló kommunikációs készség szóban és írásban
egyaránt,
•
önálló munkavégzésre való képesség,
•
rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,
•
jó szervezőkészség, eredményorientált személyiség.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 15. napja 16:30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.)

Alkalmazási forma:
•
az Országos Bírósági Hivatal a sikeres pályázóval
határozatlan időre szóló kinevezéssel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, határozatlan időre
szóló főosztályvezetői megbízással egyidejűleg.

FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

A főosztályvezető bérezése:
•
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

az Országos Bírósági Hivatal Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezetői állásának betöltésére.

Főbb feladatok:
•
a jogszabályok, az Országos Bírósági Hivatal elnökének döntései, utasításai alapján önállóan vezeti a
főosztályt,

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. június 30. napja.
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•
irányítja és koordinálja az Országos Bírósági Hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
•
elvégzi az Országos Bírósági Hivatal közbeszerzési
terve összeállításával kapcsolatos feladatokat,
•
elkészíti a Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya feladatköréhez kapcsolódó szabályzat-tervezeteket,
•
koordinálja az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok vagyonkezelési ügyeivel kapcsolatos feladatokat,
•
irányítja az Országos Bírósági Hivatal szerződéseinek jogi előkészítésével, véleményezésével kapcsolatos
feladatokat.
A pályázathoz csatolni kell:
•
a Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok
Főosztályán a fenti feladatok ellátására vonatkozó, az
Országos Bírósági Hivatal elnökének stratégiai céljaival
összhangban álló pályaművet, amelyben a főosztály
szakmai irányításával kapcsolatos terveit, elképzeléseit
ismerteti,
•
részletes, aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi
jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó, nap),
•
nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy
személyes adatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
valamint az általa írásban felhatalmazott személyek és a
személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai megismerjék és kezeljék,
•
az iskolai végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolatait,
•
1 darab fényképet.
Munkavégzés helye:
1055 Budapest, Szalay utca 16.

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Csizmazia Norbertnek, a Kúria főtanácsadójának a
BA 177262 számú,
Miszlainé Bosnyák Ágnesnek, a Pécsi Járásbíróság tisztviselőjének a BA 176900 számú,
dr. Hideg Milán Istvánnak, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági fogalmazójának a BA 179202 számú,
Albert Katalinnak, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének a BA 181106 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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