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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

9

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2016. (X. 17.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói
hálózatról
HATÁROZATOK

19

512/2016. (IX. 15.) OBHE számú
határozat a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
547/2016. (IX. 26.) OBHE számú határozat a Debreceni Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
256/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat módosításáról
548/2016. (IX. 26.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről és a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 258/2016. (VI. 7.)
OBHE számú határozat módosításáról
549/2016. (IX. 26.) OBHE számú határozat a Szegedi Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről és a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 260/2016. (VI. 7.)
OBHE számú határozat módosításáról
550/2016. (IX. 26.) OBHE számú határozat a Pécsi Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről és a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 259/2016. (VI. 7.)
OBHE számú határozat módosításáról
552/2016. (IX.27.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről és a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 257/2016. (VI. 7.)
OBHE számú határozat módosításáról
553/2016. (IX.27.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
554/2016. (IX.27.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
564/2016. (X. 12.) OBHE számú határozat a 2016. évben soron kívül megválasztásra kerülő ülnökök
számáról
568/2016. (X. 14.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 305/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
569/2016. (X. 15.) OBHE számú határozat a Szombathelyi Törvényszéken egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 312/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
579/2016. (X. 20.) OBHE számú határozat a Ráckevei Járásbíróság, és a működését 2017. január 1
napjával megkezdő Szigetszentmiklósi Járásbíróság létszámáról, üres járásbírósági álláshely
átalakításának és a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon történő rendszeresítésének engedélyezéséről,
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 297/2016. (VI. 15.) OBHE számú
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határozat módosításáról és a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések
iránti kérelmek elbírálásáról szóló 33/2016. (I. 28.) OBHE számú határozat módosításáról
581/2016. (X. 20.) OBHE számú határozat a Szegedi Törvényszék területén egy tanácselnöki álláshely
törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 308/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
584/2016. (X. 21.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
585/2016. (X. 21.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
589/2016. (X. 24.) OBHE számú határozata Kecskeméti Törvényszéken kettő felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 304/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
590/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat a Szolnoki Törvényszék területén egy tanácselnöki álláshely
törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 311/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
595/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat a Tatabányai Törvényszéken kettő középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely kettő bírósági ügyintézői álláshellyé történő átalakítása és a
Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 313/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról
596/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén kettő
járásbírósági bírói álláshely rendszeresítéséről és a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 297/2016. (VI. 15.) OBHE számú határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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71/2016. (VII.14.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettsége alóli mentesítése tárgyában
73/2016. (VII. 27.) OBT határozat
74/2016. (VIII.26.) OBT határozat bíró lemondási ideje tartamának meghatározása tárgyában
75/2016. (VIII.26.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettsége alóli mentesítése tárgyában
76/2016. (IX. 13.) OBT határozat
77/2016. (IX. 13.) OBT határozat
78/2016. (IX. 13.) OBT határozat
79/2016. (IX. 13.) OBT határozat
80/2016. (IX. 13.) OBT határozat
81/2016. (IX. 13.) OBT határozat
82/2016. (IX. 13.) OBT határozat
3/2016. (IX. 13.) OBT állásfoglalás
4/2016. (IX. 14.) OBT állásfoglalás

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

30

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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CÍMADOMÁNYOZÁS
500/2016. (IX. 9.) OBHE számú határozat 2016. szeptember hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
457/2016. (VIII. 11.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
458/2016. (VIII. 11.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
459/2016. (VIII. 11.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
495/2016. (IX. 8.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
496/2016. (IX. 8.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
497/2016. (IX. 8.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
513/2016. (IX. 15.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
514/2016. (IX. 15.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
535/2016. (IX. 20.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
540/2016. (IX. 21.) OBHE számú határozat a Debreceni Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
541/2016. (IX. 21.) OBHE számú határozat a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
551/2016. (IX. 27.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
555/2016. (X. 3.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
570/2016. (X. 15.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
571/2016. (X. 17.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
572/2016. (X. 18.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
586/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
601/2016. (X.24.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
608/2016. (X. 28.) OBHE számú határozat koordinátor-helyettesi pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
506/2016. (IX. 13.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6)
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bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
508/2016. (IX. 14.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
511/2016. (IX. 15.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
533/2016. (IX. 20.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
542/2016. (IX. 23.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
557/2016. (X. 4.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
560/2016. (X. 6.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
565/2016. (X. 12.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
507/2016. (IX. 14.) OBHE számú határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
509/2016. (IX. 14.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendelése

534/2016. (IX. 20.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
543/2016. (IX. 23.) OBHE számú határozat bírák Pécsi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
561/2016. (X. 6.) OBHE számú határozat bíró kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára
566/2016. (X. 12.) OBHE számú határozat bíró Pécsi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
372/2016. (VI.28.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

436/2016. (VII.20.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
502/2016. (IX. 12.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
505/2016. (IX. 13.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék bírájának a Budapest
Környéki Törvényszék elnökhelyettesi feladatainak ellátásával való megbízásáról
536/2016. (IX. 20.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
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537/2016. (IX. 20.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtábla elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
538/2016. (IX. 20.) OBHE számú
tisztségének megszűnéséről

határozat a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetője

vezetői

539/2016. (IX. 20.) OBHE számú
tisztségének megszűnéséről

határozat a Debreceni Törvényszék elnökhelyettese

vezetői

545/2016. (IX.26) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
556/2016. (X. 4.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

567/2016. (X.12.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

40

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
587/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
A Debreceni Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Győri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
562/2016. (X. 10.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
573/2016. (X. 19.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
574/2016. (X. 19.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
575/2016. (X. 19.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
576/2016. (X. 19.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon
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egy járásbírósági bírói álláshelyre
580/2016. (X. 20.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon 14

582/2016. (X. 20.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
583/2016. (X. 20.) OBHE számú határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon egy járásbírósági

588/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
591/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken egy Törvényszéki
bírói álláshelyre
592/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
593/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
594/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Nagykátai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
597/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon egy járásbírósági

598/2016. (X. 24.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
KOORDINÁTOR-HELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZATOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
A Kúria elnökének pályázati kiírása
FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

55

Igazolványok érvénytelenítése
Bélyegző érvénytelenítése
Megjelent a Joghatóság az átdolgozott Brüsszel I. rendeletben Kommentár E-book formátumban
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
útján nyerik el.
(5) A koordinátor és a koordinátor-helyettes egyúttal
szaktanácsadói megbízatást nem kaphat.

UTASÍTÁS
Hatályos 2016. október 18-tól.

4. A szaktanácsadó jogállása és megbízása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
9/2016. (X. 17.) OBH
utasítása
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról

4. § (1) A szaktanácsadó a Kúriára vagy a szabályzat szerint
meghatározott területre kiterjedő illetékességgel kap
megbízást.
(2) A Kúria szaktanácsadóját a Kúria elnöke a 8. §-ban
foglalt módon bízza meg.
(3) A szaktanácsadót – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
az OBH elnöke pályázat útján bízza meg.
(4) A (2) bekezdésen túl a szaktanácsadói helyek számát
a Fővárosi Törvényszék és az ítélőtáblák, valamint a
közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok
illetékességi
területei
szerint,
ügyszakonként
a
létszámkeret alsó és felső határának megjelölésével az 1.
melléklet tartalmazza.
(5) Az adott illetékességi területhez tartozó törvényszékek
hatáskörére, illetékességére, bírói létszámára, valamint
az európai joggal kapcsolatos munkájára figyelemmel
az OBH elnöke az 1. mellékletben meghatározott
létszámkeret felső határán túli további szaktanácsadói
helyek engedélyezésére, szaktanácsadói pályázat kiírására
jogosult. E jogkör az OBH elnökét abban az esetben is
megilleti, ha adott szaktanácsadói tevékenység a 9. § (1)
bekezdés g) pontja alapján folytatható.
(6) Az OBH elnöke a szaktanácsadói helyeket az 1.
mellékletben meghatározott illetékességi területek,
illetve az egyes ügyszakok között határozott időre
átcsoportosíthatja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva az európai jogi szaktanácsadói
hálózat tagjainak megbízásáról, a megbízás megszűnéséről,
a tagok jogairól és kötelezettségeiről a következő normatív
utasítást adom ki:
1. A szabályzat célja
1. § A normatív utasítás (a továbbiakban: szabályzat)
célja, hogy az európai jogi szaktanácsadói hálózat (a
továbbiakban: szaktanácsadói hálózat) hatékonyan
elősegítse az európai uniós jog megfelelő alkalmazását
a magyar igazságszolgáltatási rendszerben, a bírák a
szaktanácsadó kollégáik speciális ismereteire támaszkodva
alkalmazzák az uniós joganyagot, megismerjék az Európai
Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága
ítélkezési gyakorlatát a tagállamok közötti igazságügyi
együttműködés és koordináció megerősítése és fokozása
érdekében.

5. § (1) Szaktanácsadói feladattal bízható meg az a bíró, aki:
a) az európai jog területén magas szintű elméleti és
gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag
elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és
megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.
(2) Nem bízható meg szaktanácsadói feladattal az a bíró:
a) aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
b) akinek az európai jogi szaktanácsadók koordinátora
vagy valamelyik koordinátor-helyettese a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti hozzátartozója.

2. A szabályzat hatálya
2. § A szabályzat hatálya a Kúriára, az ítélőtáblára és a
törvényszékre (a továbbiakban: bíróság), továbbá az
Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH) terjed
ki.
3. Szaktanácsadói hálózat
3. § (1) A szaktanácsadói hálózat a bírák központi, szakmai
önigazgatással rendelkező szerveződése.
(2) A hálózat tagjai a regionalitás elvén alapulva, a
szabályzat szerint meghatározott illetékességi területen,
valamint a Kúrián működnek.
(3) A szaktanácsadói hálózat tagja:
a) az európai jogi szaktanácsadó (a továbbiakban:
szaktanácsadó);
b) az európai jogi szaktanácsadók koordinátora (a
továbbiakban: koordinátor);
c) az európai jogi szaktanácsadók koordinátorának négy
helyettese (a továbbiakban: koordinátor-helyettes).
(4) A szaktanácsadói hálózat tagjai megbízatásukat pályázat

6. § (1) A szaktanácsadói pályázatot - a 4. § (2) bekezdésében
foglalt kivétellel - az OBH elnöke írja ki és teszi közzé a
Bírósági Közlönyben, a bíróságok honlapján, valamint a
bíróságok központi intranetes honlapján. A pályázatot 30
napra kell közzétenni. A pályázatban meg kell határozni a
pályázattal érintett illetékességi területet, illetve az ügyszak
szerinti szakterületet.
(2) A pályázathoz a 3. melléklet szerinti szakmai önéletrajzot,
a nyelvismeretet, valamint, amennyiben azzal a pályázó
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rendelkezik, a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget,
tudományos fokozatot igazoló dokumentumokat kell
csatolni. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az 5.
§ (2) bekezdésben foglalt kizáró ok vele szemben nem áll
fenn. A pályázatot a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
továbbiakban: igazgatási szabályzat) 202. § k) pontja
szerinti szolgálati út betartásával a munkáltatói jogkört
gyakorló bírósági elnökön keresztül, OBH-ba beosztott
bíró esetében a szervezeti egység vezetőjén keresztül kell
az OBH elnökéhez benyújtani. A pályázat továbbítását
megelőzően a bíróság elnöke és az adott ügyszak
kollégiumvezetője vagy a regionális kollégium vezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e.
A pályázati kiírás pályázati határidőként a munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnökhöz, OBH-ba beosztott bíró
esetében az OBH elnökéhez benyújtás napját tartalmazza.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.
(3) Szaktanácsadóként elsősorban a pályázattal érintett
illetékességi területen dolgozó bírákat kell megbízni.

c) a megbízásról történő lemondással;
d) a megbízás visszavonásával;
e) ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség merül fel;
f) ha a szaktanácsadó fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
g) ha a szaktanácsadónak a szaktanácsadói helyek
szempontjából más illetékességi terület alá tartozó
bíróságra való áthelyezésére kerül sor, és az új szolgálati
helye szerinti illetékességi területen nincs az adott
ügyszakban üres szaktanácsadói hely, kivéve, ha az OBH
elnöke az érintett szaktanácsadó kérelmére - a koordinátor
véleménye alapján - élni kíván a 4. § (5) bekezdésben írt,
az 1. mellékletben szereplő létszámkeret felső határán túli
szaktanácsadói hely engedélyezésének és a szaktanácsadó
e helyre történő áthelyezésének jogával vagy az OBH
elnöke az érintett szaktanácsadó kérelmére - a koordinátor
véleménye alapján - engedélyezi a szaktanácsadó eredeti
illetékességi területen történő feladatellátását;
h) a szaktanácsadó koordinátori vagy koordinátorhelyettesi megbízásával.
(2) A szaktanácsadó - a megszűnési ok felmerülését
követően - haladéktalanul köteles bejelenteni a megbízási
jogkör gyakorlójának, ha vele szemben az (1) bekezdés c) –
h) pontjában meghatározott megszűnési ok áll fenn.
(3) A szaktanácsadói megbízás megszűnéséről a megbízási
jogkör gyakorlója az (1) bekezdés c) – h) pontjában
meghatározott esetekben határozatot hoz.
(4) A megbízó a szaktanácsadó megbízását visszavonhatja
[(1) bekezdés d) pont], ha:
a) a szaktanácsadó megbízásának ellátásában 3 hónapot
meghaladóan akadályoztatva van, különösen az OBH-ba,
a Kúriára, az Igazságügyi Minisztériumba történő beosztás,
külföldi tanulmányok, külföldi csereprogramban vagy
ösztöndíj-programban részvétel miatt;
b) a szaktanácsadó a koordinátor írásbeli felhívására,
a kézhezvételtől számított 10 napon belül nem vagy
nem megfelelően tesz eleget a jelen szabályzatban
meghatározott kötelezettségének;
c) a szaktanácsadó a 11. § (3) bekezdés szerinti felkérést
kellő indok nélkül nem fogadja el.
(5) A szaktanácsadó 3 hónapon túli akadályoztatásáról
a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban
tájékoztatja a koordinátort, egyben indokolt kérelmet
terjeszthet elő a megbízás visszavonásának mellőzése
mellett a megbízás szünetelése vagy a megbízás folytatása
iránt.
(6) A megbízás visszavonására vagy visszavonásának
mellőzésére a koordinátor tesz javaslatot a megbízó
számára a (4) bekezdésben felsoroltakról való
tudomásszerzését követő 15 napon belül.

7. § (1) A pályázatot a koordinátor, az ügyszaknak megfelelő
koordinátor-helyettes, valamint az Országos Bírói Tanács
(a továbbiakban: OBT) kijelölt tagja értékeli, szükség szerint
a pályázót meghallgatja.
(2) A pályázatot a pályázati határidő lejártától számított
30 napon belül kell értékelni. A koordinátor az értékelést
követő 8 napon belül tesz indokolással ellátott javaslatot
az OBH elnöke számára. Az OBH elnöke a javaslat
megérkezésétől számított 10 napon belül dönt.
(3) Az elbírálás eredményét az OBH elnöke 8 napon belül
közli a pályázóval írásban, a munkáltatói jogokat gyakorló
bíróság elnökének, valamint a koordinátornak egyidejű
értesítése mellett.
(4) A szaktanácsadói megbízás időtartama három év.
A megbízás a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29.
§ (2) bekezdése alapján központi igazgatási feladatok
végrehajtására szól.
5. A Kúriai szaktanácsadók megbízásának eltérő
szabályai
8. § (1) A Kúria szaktanácsadóit az alábbi eltérésekkel kell
megbízni:
a) a szaktanácsadót a Kúria elnöke bízza meg a Kúria bírái
közül és döntéséről tájékoztatja az OBH elnökét;
b) a pályázatot a Kúria elnöke írja ki;
c) a pályázatot a Kúria elnökéhez kell benyújtani;
d) a pályázatot a Kúria elnöke bírálja el az adott ügyszak
kollégiumvezetője előzetes véleményének bekérését
követően.
(2) A Kúriai szaktanácsadói esetében az OBH elnökének e
szabályzat szerinti feladatkörében a Kúria elnöke jár el.

10. § (1) A megbízás visszavonásáról vagy visszavonásának
mellőzéséről az OBH elnöke dönt.
(2) A szaktanácsadói feladatokban akadályoztatás
kiküszöbölésére az érintett szaktanácsadó kérelmére és
a koordinátor javaslatára az OBH elnöke meghatározott
időtartamra engedélyezheti a szaktanácsadó kizárólag
elektronikus úton történő feladatellátását.
(3) A szaktanácsadói megbízás szünetelése esetén az
OBH elnöke a koordinátor javaslatának beszerzése
után – legfeljebb a helyettesítésre okot adó körülmény

6. A szaktanácsadói megbízás megszűnése
9. § (1) A szaktanácsadói megbízás megszűnik:
a) a bírói szolgálati jogviszony megszűnésével;
b) a határozott idejű megbízás lejártával;
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megszűnéséig terjedő időtartamra – a feladatellátást
másik szaktanácsadó vagy – hozzájárulása esetén – más,
a feladat ellátására alkalmas bíró kijelölésével biztosítja.
A szaktanácsadói megbízás szünetelése legfeljebb 6
hónapig tart, amely időtartamot követően a szaktanácsadó
feladatait ellátja vagy az OBH elnöke a koordinátor
kezdeményezésére a szaktanácsadói megbízást a 9. § (1)
bekezdés d) pontja alapján visszavonhatja.
(4) A szaktanácsadó feladatellátására a (3) bekezdés
alapján kijelölt és szaktanácsadói megbízással nem
rendelkező bíró a feladat ellátásának idejére a 12. § (1) –
(3) bekezdés szerinti pótlékban, valamint tárgyalási nap
kedvezményben részesül.
(5) A megbízás megszűnésének időpontja:
a) a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetben a
szolgálati jogviszony megszűnésének, illetve a határozott
idejű megbízás lejártának napja;
b) a 9. § (1) bekezdés c) pontja esetében a lemondástól
számított 60. nap;
c) a 9. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a
megbízás visszavonásának napja;
d) a 9. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben az
összeférhetetlenségi ok felmerülésének napja;
e) a 9. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben a fegyelmi
büntetés jogerőre emelkedésének napja;
f) a 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a
szaktanácsadó áthelyezésének napja;
g) a 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben a
koordinátori vagy koordinátor-helyettesi megbízás napja.
(6) Amennyiben a szaktanácsadó megbízása megszűnik,
a helyére – az 1. mellékletben rögzített létszámkeretre
figyelemmel – a koordinátor véleményének bekérése után
az OBH elnöke dönt új pályázat kiírásáról.

európai jog alkalmazása során ismétlődően felmerülő
joggyakorlati kérdésekről;
f) ellátja mindazokat az európai jogi tárgyú feladatokat,
melyekkel a megbízó megbízza.
(3) A szaktanácsadó felkérés alapján az alábbi feladatokat
látja el:
a) közreműködik a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
európai jogi tárgyú központi oktatásában, előadóként,
tananyag készítőként részt vesz a Magyar Igazságügyi
Akadémia (a továbbiakban: MIA) európai joggal kapcsolatos
képzéseiben;
b) helyi és regionális oktatási rendezvényeken európai jogi
témakörökben előadásokat tart;
c) közreműködik a bírósági fogalmazók részére szervezett
európai jogi témájú tanulókörök és beszámolók
megtartásában, valamint a jogi szakvizsgára való
felkészítésükben;
d) részt vesz az unió jogalkotási folyamatát, az Európai
Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának
fontosabb és magyar igazságszolgáltatást érintő döntéseit
bemutató tájékoztató anyagok elkészítésében és
aktualizálásában;
e) részt vesz az európai jogot érintő jogszabályok,
jogharmonizációs előterjesztések véleményezésében.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáért
a szaktanácsadó külön díjazásban nem részesül.
8. A szaktanácsadót megillető kedvezmények és
juttatások
12. § (1) A szaktanácsadó feladatai ellátása során az Európai
Unió hivatalos nyelveit használja. A szaktanácsadó és a
közvetlenül a koordinátor mellé beosztott bírósági titkár az
Európai Unió hivatalos nyelveinek állami nyelvvizsgával (C
típusú, legalább középfokú) igazolt ismeretéért a Bjt. 180.
§ (1) bekezdés a) - b) és (2) bekezdés a) - b) pontja szerinti
idegennyelv-ismereti pótlékra, valamint az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény 107. § (3) bekezdés a) – b) és (4) bekezdés
a) - b) pontja szerinti idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
(2) A szaktanácsadót feladatai ellátásának időtartamára
a Bjt. 181. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő pótlékra
jogosult, amelynek mértéke a Bjt. 181. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az illetményalap 10 százaléka.
(3) A szaktanácsadót feladatai ellátásának időtartamára évi
4 tárgyalási nap kedvezmény illeti meg. Ha a feladatellátás
nem az egész naptári évet érinti, a tárgyalási nap
kedvezmény arányos része jár.
(4) Az OBH által meghirdetett külföldi tanulmányi
ösztöndíjra, külföldi tanulmányútra és konferenciára,
valamint a MIA-n szervezett idegen nyelvű és európai jogi
tárgyú képzésre történő jelentkezés elbírálása során a
szaktanácsadói megbízásnak jelentősége van.

7. Az európai jogi szaktanácsadó feladatai
11. § (1) A szaktanácsadó tevékenységét a bírói feladatainak
ellátása mellett végzi. A szaktanácsadói feladatainak
ellátása az ítélkezési tevékenységét nem hátráltathatja.
(2) A szaktanácsadó az alábbi alapvető feladatokat látja el:
a) jogi tanácsadást nyújt az európai jog alkalmazásának
elméleti és gyakorlati kérdéseiben, az elsődleges és
másodlagos jog szabályainak hatályához kapcsolódó,
továbbá az előzetes döntéshozatali eljárást érintő bármely
kérdésben;
b) tevékenyen közreműködik az Európai Unió jogi
struktúrájának, működésének, jogi aktusainak, az Európai
Unió Tanácsa jogi eljárásainak, az Európai Unió Bírósága
és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek és
joggyakorlatának megismertetésében;
c)
az
európai
e-igazságszolgáltatási
eszközök
alkalmazásával, valamint a nyomtatványok kitöltéséhez
szükséges ismeretek átadásával kapcsolatban segíti a
bírák és igazságügyi alkalmazottak munkáját;
d) részt vesz az éves szaktanácsadói konzultációkon és a
kötelező képzéseken;
e) az OBH elnöke, a koordinátor vagy a munkáltatói
jogokat gyakorló bíróság elnöke kérésére a szaktanácsadó
köteles tájékoztatást adni az európai jog bíróságokat,
igazságszolgáltatást, valamint a fontosabb anyagi és
eljárási jogszabályokat érintő változásáról, továbbá az

9. Az európai jogi szaktanácsadó felügyelete,
beszámolási kötelezettsége és a szaktanácsadói
hálózat nyilvánossága
13. § (1) A szaktanácsadó tevékenységének szakmai
felügyeletét a koordinátor és az ügyszaknak megfelelő
koordinátor-helyettes látja el.
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(2) A szaktanácsadói hálózat szaktanácsadó tagja
tevékenységével
összefüggő
kérelmét,
javaslatát,
észrevételét az ügyszak szerinti koordinátor-helyettes
útján és a koordinátor közreműködésével juttatja el
a címzetthez. A koordinátor a kérelmet, javaslatot,
észrevételt véleményével ellátva továbbítja.
(3) A szaktanácsadó negyedévente, legkésőbb az adott
negyedévet követő hónap 15., a negyedik negyedévben a
tárgyévet követő év január 5. napjáig köteles beszámolni a
koordinátornak és a munkáltatói jogokat gyakorló bíróság
elnökének az adott negyedévben végzett szaktanácsadói
munkájáról a 2. mellékletben foglalt tartalommal. A
beszámolóhoz csatolni kell a 2. melléklet 4., 6., 8., 9.,
15. és 18. sorszáma alatti tevékenységeket alátámasztó
dokumentumokat.
(4) A szaktanácsadó a beszámolót a koordinátor számára az
ügyszak szerint érintett koordinátor-helyettesen keresztül,
a munkáltatói jogokat gyakorló bírósági elnök számára
pedig az igazgatási szabályzat 202. § k) pontja szerinti
szolgálati út betartásával, elektronikus úton juttatja el.

16. § (1) A koordinátor megbízatása megszűnik a 9. § (1)
bekezdés a) – f) pontja szerinti esetekben. Az OBH elnöke a
koordinátor megbízását különösen a tárgyévi koordinátori
beszámoló megismerését követően, a koordinátori
munkavégzés értékelése nyomán vonhatja vissza.
(2) Amennyiben a koordinátor megbízása megszűnik, a
helyére a folyamatosság biztosítása érdekében 30 napon
belül új pályázatot kell kiírni.
(3) A pályázat elbírálásáig a koordinátor feladatait az
előre meghatározott helyettesítési rend szerint eljáró
koordinátor-helyettes látja el.
17. § (1) A koordinátor feladata a szaktanácsadók
tevékenységének
irányítása
és
szervezése,
a
szaktanácsadók találkozóinak, képzéseinek levezetése,
továbbá a szaktanácsadói hálózat képviselete, a
szaktanácsadói hálózat intranetes oldala tartalmi
szerkesztésének koordinálása és felügyelete.
(2) A koordinátor meghatározza a szaktanácsadói hálózat
munkarendjét, ebben a kapcsolattartás és a feladatellátás
módját.
(3) A koordinátor a szaktanácsadói hálózat munkarendjét
és éves munkatervét megküldi az OBH és a Kúria
elnökének, valamint közzéteszi a bíróságok központi
intranetes honlapján.
(4) A koordinátor haladéktalanul bejelenti a megbízónak,
ha valamelyik szaktanácsadó vagy koordinátor-helyettes
nem tesz eleget kötelezettségeinek, feladatai ellátásában
akadályoztatva van vagy vele szemben megszűnési ok áll
fenn.

14. § (1) A szaktanácsadói hálózat működéséről szóló éves
koordinátori beszámolónak a bíróságok központi intranetes
honlapján történő közzétételéről az OBH elnökének
jóváhagyását követően a koordinátor gondoskodik.
(2) A szaktanácsadó – az igazgatási szabályzat 202. § k)
pontja szerinti szolgálati út betartásával – a beszámolót, úti
beszámolót és egyéb szakmai anyagokat a koordinátorhoz
elektronikus úton juttatja el, amelyeket a koordinátor
haladéktalanul továbbít az OBH elnöke által kijelölt
szervezeti egységhez.
(3) A tudásmegosztásról az OBH elnöke által kijelölt
szervezeti egység gondoskodik.
(4) A bíróságok központi intranetes honlapján közzé
kell tenni az európai jogi szaktanácsadók koordinátora
és helyettesei, valamint a szaktanácsadók nevét és
elérhetőségét.
(5) A koordinátor gondoskodik a központi bírósági
intranet szaktanácsadói hálózattal kapcsolatos adatainak
naprakészségéről,
haladéktalanul
kezdeményezi
a
megváltozott adatok módosítását.

18. § (1) A koordinátor a szaktanácsadói hálózat éves
működéséről írásbeli beszámolót nyújt be az OBH
elnökéhez a tárgyévet követő év február 20. napjáig.
(2) Az írásbeli beszámoló a tárgyévre vonatkozóan
tartalmazza:
a) a szaktanácsadói hálózat tagjainak megjelölését;
b) a szaktanácsadói hálózat tagjai részére szervezett,
a szaktanácsadók által elnyert külföldi tanulmányutak
és a részvételükkel lezajlott külföldi konferenciák rövid
bemutatását;
c) a szaktanácsadók közreműködését a központilag
szervezett bírósági képzéseken;
d) a szaktanácsadók közreműködését a regionális
képzéseken, rendezvényeken és a hozzájuk tartozó
bíróságokon folyó ítélkezési tevékenység segítésében és
e) utalást arra, ha valamely szaktanácsadó nem tett
eleget beszámolási kötelezettségének vagy egyébként
akadályoztatva van megbízásának ellátásában.
(3) A koordinátor a beszámolóval együtt megküldi a
koordinátor-helyettesek és a szaktanácsadók éves hálózati
tevékenységének értékelését.
(4) A koordinátor a Bjt. 181. § (1) bekezdése szerinti
kiegészítő pótlékra jogosult, amelynek mértéke az
illetményalap 30 százaléka.
(5) A koordinátorra egyebekben a szaktanácsadókra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

10. Az európai jogi szaktanácsadók koordinátora
15. § (1) Az európai jogi szaktanácsadók koordinátorát
az OBH elnöke bízza meg pályázat útján. A megbízás
időtartama három év.
(2) Koordinátori feladattal bízható meg az a határozatlan
időre kinevezett bíró, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek. Jelentősége van, ha a pályázó
szaktanácsadói tapasztalattal rendelkezik.
(3) A pályázatot az OBH elnöke, a Kúria elnöke, a Kúria
kollégiumvezetői vagy helyetteseik, továbbá az OBT kijelölt
tagja értékelik, valamint meghallgatják a pályázót.
(4) A pályázatot a pályázati határidő lejártától számított 45
napon belül kell elbírálni.
(5) Az elbírálás eredményét 8 napon belül a pályázóval
írásban kell közölni, a pályázó felett munkáltatói jogokat
gyakorló bíróság elnökének egyidejű értesítése mellett.
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11. Az európai jogi szaktanácsadók koordinátorhelyettesei

szaktanácsadói megbízásának lejártát követő időszakra
nyújthat be ugyanarra az illetékességi területre újabb
szaktanácsadói pályázatot.

19. § (1) A koordinátor munkáját - a polgári-gazdasági,
büntető, közigazgatási, valamint munkajogi ügyszaknak
megfelelően - koordinátor-helyettes segíti.
(2) A koordinátor-helyettesek megbízására és a megbízás
megszűnésére a 15. és 16. § rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy a pályázat értékelésében a
koordinátor is közreműködik.
(3) A koordinátort a koordinátor-helyettesek az általa
meghatározott rendben helyettesítik. A helyettesítés
rendjét a koordinátor megküldi az OBH elnökének, aki
azt közzéteszi a bíróságok központi intranetes honlapján.
A koordinátor a helyettesítési rend megváltoztatása
esetén haladéktalanul, a törvénykezési szünetben történő
helyettesítés rendjéről a törvénykezési szünet kezdetét
megelőzően tájékoztatja az OBH elnökét.
(4) A koordinátor-helyettes a Bjt. 181. § (1) bekezdése
szerinti kiegészítő pótlékra jogosult, amelynek mértéke az
alapilletmény 20 százaléka.
(5) A koordinátor-helyettes a koordinátor által
meghatározott módon segíti 17. § (1) – (2) bekezdésben
szereplő feladatok ellátását, ügyszak szerint közreműködik
a szaktanácsadók beszámolóinak feldolgozásában. A
koordinátor-helyettes a tárgyévet követő év január 20.
napjáig az ügyszak munkájáról – a 18. § (2) bekezdés
szerinti szempontok alapján – összefoglalót készít a
koordinátornak.
(6) A koordinátor-helyettesre egyebekben a koordinátorra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

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

12. A szaktanácsadói hálózat működtetésével
kapcsolatos költségek viselése
20. § (1) A szaktanácsadói hálózat tagjait megillető,
a munkáltató bíróságnál nem tervezett kiegészítőés idegennyelv-ismereti pótlék fedezetét a bíróság
kérésére a jogosultság alapját igazoló kinevezési okiratok
megküldésével az OBH a fejezeti kezelésű előirányzatok
terhére átadja.
(2) A koordinátori ülésre, a szaktanácsadói konzultációra
és a szaktanácsadók részére szervezett képzésre történő
utazással kapcsolatos költség a szaktanácsadói hálózat
tagjának szolgálati helye szerinti bíróságot, minden más
költség az OBH-t terheli.
13. Átmeneti és záró rendelkezések
21. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás.
22. § (1) Az utasítás hatályba lépése az európai jogi
szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013.
(VII. 22.) OBH utasítás alapján fennálló szaktanácsadói,
koordinátori és koordinátor-helyettesi megbízásokat nem
érinti.
(2) Az utasítás hatályba lépésének időpontjában
megbízással rendelkező szaktanácsadó a határozott idejű
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1. melléklet a 9/2016. (X. 17.) OBH utasításhoz

Szaktanácsadói helyek eloszlása
1. Koordinátor: 1 fő.
2. Koordinátor-helyettes: 4 fő.
3. Szaktanácsadói helyek eloszlása (összesen 44 - 60 fő):
A

B

C

D

E

F

Büntető
1

Közigazgatási
1

Munkaügyi
1

1.

Illetékességi terület

Összesen

2.

Kúria

4

Polgárigazdasági
1

3.

Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Törvényszék nélkül

4-6

2-3

2-3

0

0

4.

Fővárosi Törvényszék

6-8

3-4

3-4

0

0

5.

Debreceni Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

6.

Győri Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

7.

Pécsi Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

8.

Szegedi Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

9.

Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium
Közép-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
Észak-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
Dél-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
Összesen:

2

0

0

1

1

2

0

0

1

1

2

0

0

1

1

2

0

0

1

1

2

0

0

1

1

4-8

0

0

2-4

2-4

44 - 60

14 - 20

14 - 20

8 - 10

8 - 10

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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2. melléklet a 9/2016. (X. 17.) OBH utasításhoz

A szaktanácsadó beszámolója, tevékenységének értékelése

A

B

C

D

Feladat megnevezése

Adható
pontszám

3.

Tanácsadás

3 - 10 pont

4.

Szakmai anyag készítése

5-10 pont

5.

Szakmai anyag
véleményezése

3-5 pont

6.

3-10 pont

7.

Szakmai anyag fordítása
Közérdekű információ
megosztása a bírósági
szervezeten belül

8.

Jogszabály véleményezése

5-10 pont

9.

Publikáció

30-60 pont

Előadás tartása kollégiumi
ülésen
Előadás, prezentáció tartása
szaktanácsadóknak, bíróknak,
11. igazságügyi alkalmazottaknak
10.

10 pont
10 pont

10 pont

14. Idegen nyelvű előadás tartása

20 pont

16.
17.
18.
19.

Külföldi út
Nemzetközi kapcsolattartás
Nemzetközi szervezetben
betöltött vezető tisztség
Nemzetközi kérdőív kitöltése
A hálózat képzésén és szakági
ülésen való részvétel

Tervezett
tevékenység

1-5 pont

Előadás tartása a bírósági
szervezeten kívül
Idegen nyelvű konferencián,
képzésen való részvétel
13.
Magyarországon
12.

15.

F

Önértékelés

Jóváhagyott
pontszám

Hónap

1.
2.

E

10 pont

10-100 pont
5-10 pont
20 pont
10-20 pont
2 pont

15
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20.

Fogalmazók európai jogi
oktatása, beszámoltatása

5-10 pont

21.

Európai jogi szakvizsgáztatás,
záróvizsgáztatás

2 pont

22.

Egyéb szervezeti feladat
elvégzése

1-10 pont

23.

Összes pontszám:

A beszámolóban szereplő önértékelést a koordinátor-helyettes egyetértésével a koordinátor hagyja jóvá.

3. melléklet a 9/2016. (X. 17.) OBH utasításhoz

Szakmai önéletrajz

Név: _____________________________________________________________________
Születési hely, idő: _______________________________________________________
1. Szolgálati hely: ________________________________________________________
2. Beosztás (polgári/büntető/közigazgatási/munkaügyi ügyszak és tárgyalt ügytípusok)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Végzettség:
3.1 Jogász
- egyetem, kar, helyszín: ________________________________________________
- diploma minősítése, megszerzésének éve: ____________________________
- jogi szakvizsga minősítése, megszerzésének éve: _____________________
3.2 Szakjogász diploma:
- egyetem: ______________________________________________________________
- szak: __________________________________________________________________
- diploma minősítése, megszerzésének éve: ____________________________
3.3 Egyéb felsőfokú végzettség:
- egyetem: ______________________________________________________________
- szak: __________________________________________________________________
- diploma minősítése, megszerzésének éve: ___________________________
4. Tudományos fokozat:
- egyetem: _____________________________________________________________
- kutatási terület: ______________________________________________________
- tudományos fokozat, megszerzésének éve: __________________________
5. Korábbi munkahely/ek/ (elnevezés, helyszín, munkakör, időszak):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Egyéb joggyakorlat (elnevezés, helyszín, munkakör, időszak):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Beosztások (bírósági fogalmazó - helyszín, időszak, bírósági titkár - helyszín, időszak, bíró - helyszín, időszak):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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8. Bíróvizsgálatok (időpont, minősítés):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Szakmai tevékenységek, tagságok (bírói tanács, egyesület, nemzetközi egyesület vagy szervezet, felvételi/ügyviteli/
szakvizsgabizottság stb.): _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Egyéb szakmai tevékenység (pl. korábbi európai jogi szaktanácsadói tevékenység, instruktori tevékenység, részvétel
jogszabálytervezetek véleményezésében, előkészítésében stb.):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Oktatási tevékenység (kiemelten a jogi egyetemi oktatói tevékenység), előadások (helyszín, előadás/szeminárium/
előadás elnevezése, időszak/időpont):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Európai uniós jogot érintő publikációk (könyv/sajtótermék neve - cím, megjelenés időpontja):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
13. Egyéb tudományos tevékenység: __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Részvétel az európai jogi szaktanácsadók részére szervezett képzéseken:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. Nyelvismeret (idegen nyelv elnevezése, állami/egyéb nyelvvizsga szintje, típusa):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16. Számítástechnikai ismeret (pl. ECDL - modulszám, stb.):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
17. Külföldi tanulmányutak, konferenciák (helyszín, időpont, szervező, téma):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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18. Belföldi konferenciák, szemináriumok (helyszín, időpont, szervező, téma):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19. Szakmai érdeklődés (témakör megjelölése, rövid kifejtése): _______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
20. Egyéb megjegyzés: ________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
21. A szaktanácsadói (koordinátori vagy koordinátor-helyettesi) tevékenységére vonatkozó tervek:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dátum
Aláírás
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3. A Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszáma 69 fő.

HATÁROZATOK

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

512/2016. (IX. 15.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

548/2016. (IX. 26.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshely rendszeresítéséről
és a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
szóló 258/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat
módosításáról

A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. szeptember 2. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Győri Ítélőtáblán 2016. október
1-jei hatállyal egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshelyet rendszeresítek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. október
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Győri
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 258/2016. (VI.
7.) OBHE számú határozat 2.3. és 3. pontját:

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

A Győri Ítélőtábla engedélyezett
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 6 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 38 fő
3. A Győri Ítélőtábla engedélyezett létszáma 58 fő.

547/2016. (IX. 26.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Ítélőtáblán egy felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és a Debreceni Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló
256/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat
módosításáról

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

549/2016. (IX. 26.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshely rendszeresítéséről
és a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról szóló 260/2016. (VI. 7.) OBHE számú
határozat módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Debreceni Ítélőtáblán 2016. október
1-jei hatállyal egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshelyet rendszeresítek.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Szegedi Ítélőtáblán 2016. október
1-jei hatállyal egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshelyet rendszeresítek.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. október
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Debreceni
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 256/2016. (VI.
7.) OBHE számú határozat 2.3. és 3.pontját:
A Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 15 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 45 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. október
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Szegedi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 260/2016. (VI.
7.) OBHE számú határozat 2.3. és 3. pontját:
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7.) OBHE számú határozat 2.3. és 3. pontját:

A Szegedi Ítélőtábla engedélyezett
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 44 fő
3. A Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 65 fő.

A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 26 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 114 fő
3. A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 201 fő.

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

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

550/2016. (IX. 26.) OBHE számú
határozat
a Pécsi Ítélőtáblán egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshely rendszeresítéséről
és a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
szóló 259/2016. (VI. 7.) OBHE számú határozat
módosításáról

553/2016. (IX.27.) 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
„Bírósági Közvetítés Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Pécsi Ítélőtáblán 2016. október
1-jei hatállyal egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. október
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Pécsi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 259/2016. (VI.
7.) OBHE számú határozat 2.3. és 3. pontját:

2017. szeptember hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pécsi Ítélőtábla engedélyezett
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 33 fő
3. A Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 49 fő.

554/2016. (IX.27.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

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

552/2016. (IX.27.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán egy felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és a Fővárosi Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló 257/2016. (VI. 7.)
OBHE számú határozat módosításáról

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam az
„Irattározási Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Fővárosi Ítélőtáblán 2016. október
1-jei hatállyal egy felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshelyet rendszeresítek.

2017. szeptember hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. október
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Fővárosi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 257/2016. (VI.
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564/2016. (X. 12.) OBHE számú
határozat
a 2016. évben soron kívül megválasztásra
kerülő ülnökök számáról

törvényszéki bírói létszám összesen: 50 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 92 fő,
járásbírósági bírói létszám összesen: 107 fő

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 216. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a 2016. évben soron kívül megválasztásra kerülő
ülnökök létszámát - a Budapest Környéki Törvényszék
elnökének előterjesztésére figyelemmel - a táblázatban
foglaltak szerint állapítom meg:

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

569/2016. (X. 15.) OBHE számú
határozat
a Szombathelyi Törvényszéken egy
felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és a Szombathelyi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
312/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

A 2016. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében választandó
ülnökök száma

Bíróság

Szigetszentmiklósi
Járásbíróság

Ülnökök

15

Pedagógus
ülnök

5

Összesen

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Szombathelyi Törvényszéken
2016. október 15-ei hatállyal egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
október 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 312/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 2.3. és
3. pontját:

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

568/2016. (X. 14.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról
és a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 305/2016. (VI. 13.) OBHE
számú határozat módosításáról

2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 167 fő
3. A Szombathelyi
létszáma 215 fő.

Törvényszék

engedélyezett

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (143. számú) 2016.
október 15-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé
átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. október
15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 305/2016.
(VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.2.5. pontját:
A Miskolci Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 30 fő
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579/2016. (X. 20.) OBHE számú
határozat
a Ráckevei Járásbíróság, és a működését
2017. január 1 napjával megkezdő
Szigetszentmiklósi Járásbíróság létszámáról,
üres járásbírósági álláshely átalakításának és
a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon történő
rendszeresítésének engedélyezéséről,
a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 297/2016. (VI. 15.)
OBHE számú határozat módosításáról és
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmek
elbírálásáról szóló 33/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat módosításáról

létszámáról szóló 297/2016. (VI. 15.) OBHE számú
határozat 1.2.1. és 1.2.5. pontját:
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
1.2.1. járásbírósági elnöki létszáma: 13 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 130 fő

A járásbírósági bírói létszám összesen (156 fő), a bírói
létszám összesen (267 fő) és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszáma (985 fő) nem
változik.
4. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések iránti kérelmek elbírálásáról szóló 33/2016.
(I. 28.) OBHE számú határozat 2. pontját:

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
– figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII.
törvény 96. §-ával 2017. január 1-jei hatállyal módosított,
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV.
törvény 1. melléklete 14. pont 14/9. és 14/13. alpontjaira
– a Ráckevei Járásbíróság és a Szigetszentmiklósi
Járásbíróság engedélyezett bírói létszámát 2017. január
1. napjától az alábbiak szerint határozom meg:

2. A Budapest Környéki Törvényszék részére 8 fő bírói
túlbetöltés felhasználását engedélyezem:
•
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiumában (1 fő),
•
a
Budakörnyéki
Járásbíróságon
civilisztikai
ügyszakban (1 fő),
•
a Monori Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (2
fő),
•
a Ceglédi Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1
fő),
•
a Ceglédi Járásbíróságon büntető ügyszakban (1
fő),
•
a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon civilisztikai
ügyszakban (2 fő)

Ráckevei Járásbíróság
járásbírósági elnök: 1 fő
járásbírósági bíró: 2 fő

a Ráckevei Járásbíróság bírói létszám összesen: 3 fő

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

Szigetszentmiklósi Járásbíróság
járásbírósági elnök: 1 fő
járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
járásbírósági bíró: 11 fő

a Szigetszentmiklósi
összesen: 13 fő

Járásbíróság

bírói

581/2016. (X. 20.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Szegedi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
308/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

létszám

2. Engedélyezem, hogy a Budapest Környéki
Törvényszék elnöke 2017. január 1-jei hatállyal 1 üres
járásbírósági bírói álláshelyet (176. számú álláshely)
járásbírósági elnöki álláshellyé alakítson át.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Szegedi Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshelyet (13. számú) 2016. október 20-ai
hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.

Az álláshelyet átalakítása után a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságon kell rendszeresíteni.
3. Az 1. és 2. pontban írt döntéseimre tekintettel 2017.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. október
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működési időtartamát

20-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Szegedi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 308/2016.
(VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.5. és 1.1.9. pontját:

2018. január hó 31. napjáig meghosszabbítom.

A Szegedi Törvényszék engedélyezett
1.1.5. tanácselnöki létszáma: 7 fő
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 21 fő,
törvényszéki bírói létszám összesen: 37 fő

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

589/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozata Kecskeméti Törvényszéken
kettő felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről és a Kecskeméti
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
304/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

584/2016. (X. 21.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Kecskeméti Törvényszéken 2016.
november 01-ei hatállyal kettő felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam az
„Új Pp. munkacsoport”-ot.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
november 01-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 304/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 2.3. és
3. pontját:

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2018. január hó 31. napjáig meghosszabbítom.

2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 21 fő

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 395 fő
3. A Kecskeméti
létszáma 514 fő.

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

Törvényszék

engedélyezett

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

585/2016. (X. 21.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

590/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Szolnoki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 311/2016. (VI. 13.) OBHE számú
határozat módosításáról

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló, korábban hatályos
5/2012. (VII. 18.) OBH elnöki ajánlás 2.3 pontja alapján
létrehoztam az „Új Be. munkacsoport”-ot.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Szolnoki Törvényszék területén egy

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
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596/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén kettő járásbírósági bírói álláshely
rendszeresítéséről és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
297/2016. (VI. 15.) OBHE számú határozat
módosításáról

tanácselnöki álláshelyet (11. számú) 2016. november
1-jei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
311/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.5. és 1.1.9.
pontját:

A Szolnoki Törvényszék engedélyezett
1.1.5. tanácselnöki létszáma: 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 2016. november 1-jei hatállyal kettő
járásbírósági bírói álláshelyet rendszeresítek.

1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 13 fő,
törvényszéki bírói létszám összesen: 26 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 297/2016. (VI. 15.) OBHE számú
határozat 1.2.5. pontját:

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

595/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszéken kettő középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely kettő
bírósági ügyintézői álláshellyé történő
átalakítása és a Tatabányai Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
313/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 133 fő
járásbírósági bírói létszám mindösszesen: 158 fő
bírói létszám mindösszesen: 269 fő
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 987 fő.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Tatabányai Törvényszéken 2016.
november 01-ei hatállyal kettő középfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet átalakítok kettő bírósági ügyintézői
álláshellyé.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
november 01-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 313/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 2.4. és
2.5. pontját:
2.4. bírósági ügyintéző: 18 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 88 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 209 fő
3. A Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszáma
284 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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75/2016. (VIII.26.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítése tárgyában

HATÁROZATOK
71/2016. (VII.14.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítése tárgyában

Az Országos Bírói Tanács dr. Boros Csaba Tibor Encsi
Járásbírósági címzetes törvényszéki bírót – kérelmére –
2016. szeptember 16. napjától 2016. október 31. napjáig
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

Az Országos Bírói Tanács dr. Nagy Gabriella Györgyi
fővárosi törvényszéki bíró kérelmére – lemondására tekintettel – hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási
időhöz és a bíró szolgálati jogviszonyának 2016. augusztus 31. napjával történő megszüntetéséhez, valamint őt
2016. augusztus 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

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

76/2016. (IX. 13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag elfogadta a napirendet.

73/2016. (VII. 27.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács dr. Sós József, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírósági titkárának kinevezésére tett javaslattal egyetért.

77/2016. (IX. 13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács az OBH elnökének tájékoztatóját a „gyermekbarát igazságszolgáltatás”, a „nyitott
bíróságok” programok eredményeiről és más „jó gyakorlatokról” a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése körében egyhangúlag tudomásul vette.

74/2016. (VIII.26.) OBT
határozat
bíró lemondási ideje tartamának
meghatározása tárgyában

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

Az Országos Bírói Tanács dr. Budavári Krisztina pesti
központi kerületi bírósági bíró kérelmére hozzájárul a 3
hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a bíró szolgálati
viszonyának 2016. október 2-ai hatállyal történő megszűnéséhez.

78/2016. (IX. 13.) OBT
határozat
Az OBT az OBH tájékoztatóját a 2015-2016. évben indult
bírósági uniós és egyéb pályázatok, projektek helyzetéről egyhangúlag tudomásul vette.

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

Dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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79/2016. (IX. 13.) OBT
határozat

3/2016. (IX. 13.) OBT állásfoglalás
Etikátlan az a bírói magatartás, amely az Interneten – a
bíró által is működtetett Facebook oldalon – nyilvánosan
magánvéleményként más bírák személyét sértő, illetve
szakmai alkalmasságukat megkérdőjelező véleményt fogalmaz meg.

Az OBT dr. Aszódi László, az Igazságügyi Minisztériumba
beosztott bírónak, „Miniszteri Elismerő Oklevél” adományozásához utólagosan hozzájárul.
Dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

I n d o k o l á s:
A kérelmező az Országos Bírói Tanács állásfoglalását
kérte abban a kérdésben, hogy az alábbi bírói magatartás etikátlannak minősül-e a Bírák Etikai Kódexének 3.
Cikk (4) bekezdésében meghatározott magatartási szabály alapján.

80/2016. (IX. 13.) OBT
határozat
Az OBT dr. Somogyi Dávid, az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bírónak, „Miniszteri Elismerő Oklevél” adományozásához utólagosan hozzájárul.

Egy mindenki által hozzáférhető, bírók által működtetett Internetes Facebook oldalon „Ha ilyen csapatunk
lenne fociban, megnyernénk az EB-t!” címmel jelent meg
egy írás. Ebben a bíróság kirendelést vállaló büntető
ügyszakos bíráival kapcsolatosan a bíróság elnökének és
kollégiumvezetőjének személyét sértő, ízléstelen, illetve
szakmai alkalmasságukat megkérdőjelező – a jelen állásfoglalásban a stílusa miatt nem idézhető – vélemény
jelent meg.

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

81/2016. (IX. 13.) OBT
határozat
Az OBT dr. Bagyula Liliána Zsanett pesti központi kerületi bírósági bíró kérelmére – lemondására tekintettel –
hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és
a bíró szolgálati jogviszonyának 2016. szeptember 30.
napjával történő megszüntetéséhez, valamint őt erre az
időre mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

A 11/2015. (II.10.) OBT határozat 2. §-a tartalmazza az
etikai eljárás lefolytatása iránti kérelem befogadhatóságának feltételeit. Az OBT úgy ítélte meg, hogy az indítványozónak a felvetései az alapvető etikai jelentőségű
kérdések körébe esnek (Etikai Kódex 3. és 6. Cikk), különösen a bírói méltóságot, tiszteletet és együttműködést,
valamint a bírói tekintélyt érintően. A fentiek alapján az
OBT az etikai kérelmet 2016. június 29-én befogadta.

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

Az OBT hangsúlyozza, hogy nem vizsgálta az érintett internetes cikk által felmerülő esetleges fegyelmi, polgári- vagy büntető jogi kérdéseket, mivel az meghaladja az
etikai állásfoglalás kereteit. Álláspontja az eljárás kezdeményezője által felvetett kérdésben a következő.

82/2016. (IX. 13.) OBT
határozat
Az OBT 2016. szeptember 14. napjától 2018. június 30.
napjáig terjedő időtartamra felmentést ad dr. Répássy
Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke és dr. Répássy Árpádné dr. Német Laura, a Miskolci Törvényszék bírája
között felmerülő összeférhetetlenségi ok alól.

Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. A IX. cikk (4) bekezdés ezt annyiban korlátozza, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a
gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának
a megsértésére.

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban Bjt.) 37. § (2) bekezdése
alapján a bíró köteles a tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani és tartózkodni minden olyan
megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett bizalmat vagy a bíróság tekintélyét csorbítaná.
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4/2016. (IX. 14.) OBT állásfoglalás

Az Etikai Kódex 3. Cikk (4) bekezdésének utolsó mondata rögzíti, hogy „A [bíró] világhálón történő véleménynyilvánítása nem sértheti a bíróság tekintélyét, a bírói
hivatás méltóságát, illetve a nyilatkozattételre irányadó
szabályokat.”

I.
Etikátlan a bírónak az a magatartása, amelynek
eredményeként a járásbíróság működése miatt más bírák által a járásbíróság és a törvényszék elnökének írt
levél, illetve a törvényszék elnökének válaszlevele az Interneten – a bíró által is működtetett Facebook oldalon
– mindenki számára megismerhetővé válik, annak ellenére, hogy a nyilvános közzététel a levélíró bírák akaratával, illetve a törvényszék elnökének a rendelkezésével
ellentétes.

Az Etikai Kódex 6. §. cikk (2) bekezdése alapján a bíró
hivatása gyakorlása során a hatóságok és szervek tagjaival, valamint munkatársaival hivatali együttműködésre
törekszik, kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias, kollegiális magatartást tanúsít.

II. Etikátlan az a bírói magatartás, amely az Interneten
– a bíró által is működtetett Facebook oldalon – nyilvánosan gúnyos hangnemű negatív értékítéletet tartalmazó
magánvéleményt fogalmaz meg egy másik bíró részére
a munkáltatói jogokat gyakorló törvényszék elnöke által
írt, a törvényesség helyreállítását célzó felszólító levéllel
kapcsolatban.

Az (5) bekezdés értelmében a bíró tartózkodik minden
olyan megnyilvánulástól, melyek a munkatársait érintően kötelezettségszegésre, politikai vagy egyéb érdeket
kiszolgáló ítélkezésre utalnak.
Az Országos Bírói Tanács az 1/2016 (III.8.) számú OBT állásfoglalásában jelen ügyben is irányadóan rámutatott,
hogy az Etikai Kódex Preambuluma kifejezésre juttatja,
a bírói hivatás a bírákkal szemben a társadalomban általánosan elfogadott etikai normákhoz képest szigorúbb
erkölcsi szabályokra épülő követelményeket támaszt.

I n d o k o l á s:
Az etikai eljárás kezdeményezője az Országos Bírói Tanács állásfoglalását kérte abban a kérdésben, hogy a
lentebb részletesen leírt bírói magatartások etikátlannak minősülnek-e a Bírák Etikai Kódexének 3. Cikk (4)
bekezdésében rögzített és elvárt magatartási szabály
megsértése miatt.

Az Országos Bírói Tanács az 2/2016 (VI.27.) számú OBT
állásfoglalásában megfogalmazta azt, hogy a bírónak a
hivatása gyakorlása során az Alaptörvény biztosította
szabad véleménynyilvánítási jogát a Bjt. és az Etikai Kódex fentebb hivatkozott rendelkezéseivel, valamint a saját lelkiismeretével összhangban kell alkalmaznia.

I. A járásbíróság két bírája a járásbíróság, valamint a
törvényszék elnökének címzett levelében összefoglalta
a járásbíróság működésével kapcsolatban észlelt problémákat. A levél aláírását megelőzően széles körben biztosították a kollegáik számára annak megismerését és
az aláírás megfontolásának lehetőségét. Ennek megfelelően a levél tartalma a járásbíróságnak helyet adó két
épületben dolgozó bírák között ismertté vált.

Az internetes cikk aláírás nélkül, az oldalt üzemeltető fórum nevének feltüntetése mellett került közzétételre, így
annak tartalmáért a Facebook oldalt üzemeltető bírák
felelősek. Az ítélőtábla elnökét és büntető kollégiumvezetőjét becsmérlő, személyeskedő vélemény megjelentetésével a bírák tudatosan lépték át az Etikai Kódexnek
a bírói hivatás méltóságát, tekintélyét óvó szabályait.

A két bíró által felvetett kérdésekre a törvényszék elnöke levélben válaszolt, amit a járásbíróság valamennyi bírájának megküldött, tekintettel arra, hogy a két bíró által
írt levél is a bírák jelentős része előtt ismert volt.

A véleménynyilvánítási korlátokat semmibe vevő bírói
magatartás semmilyen körülmények között nem engedhető meg, az ilyen magatartás etikátlan.

A törvényszéken szolgálatot teljesítő egyik törvényszéki
bíró megkereste a levelet aláíró két járásbírósági bírót és
hozzájárulásukat kérte ahhoz, hogy a levelet az általa is
üzemeltetett Facebook oldalon – amelynek egyik alapító
tagja a törvényszéki bíró – közzé tehesse. Ehhez a levelet
aláíró bírák nem járultak hozzá.

Az Országos Bírói Tanács állásfoglalását a 11/2015.
(II.10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta meg. Elrendeli az Ügyrend 11. §-ában
írtak alapján a fenti állásfoglalás OBT honlapján való
közzétételét.
Dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

A tiltás ellenére a két járásbírósági bíró által írt levél,
illetve a törvényszék elnökének írásbeli válasza, azaz az
elnöki levél kiadmánya – statisztikai adatokat tartalmazó
mellékletei nélkül – a Facebook oldalra felkerült. Ez a Fa-
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A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban Bjt.) 37. § (2) bekezdése
alapján a bíró köteles a tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani és tartózkodni minden olyan
megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett bizalmat vagy a bíróság tekintélyét csorbítaná.

cebook oldal nyilvános, az bárki számára hozzáférhető
az Interneten.
A feltöltéssel a járásbíróság működésével kapcsolatban
a járásbírósági bírák által a törvényszék elnökének szánt
levél, valamint a nem nyilvánosságnak szánt elnöki válaszlevél mindenki számára megismerhetővé vált, amely
mind a levélírók, mind a törvényszék elnökének szándékával, illetve az elnöki kiadmányokra vonatkoztatható
nyilvánossági szabályokkal is ellentétes volt.

A Ptk. magántitokhoz való jogot szabályozó 2:46. § (1)
bekezdése szerint a magántitok védelme kiterjed – egyebek mellett – a levéltitok oltalmára. A (2) bekezdés értelmében a magántitok megsértését jelenti például a
magántitok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy
illetéktelen személlyel való közlése. E rendelkezés és a
fentebb hivatkozott alaptörvényi szabályok alapján rögzíthető, hogy a járásbírósági bírák és a törvényszék elnöke közötti levelezés esetében a nyilvánosság kérdésében
az érintettek nyilatkozata az irányadó.

II. A törvényszék elnöke vizsgálatot folytatott le, mely
során meghallgatta a levelet író bírákat, valamint a levelek internetes közzétételében közreműködő törvényszéki bírót. Egyidejűleg írásban hívta fel a törvényszéki bírót
az elnöki levélnek az eltávolításra a Facebook oldalról. Ez
megtörtént, azonban a Facebook oldal másik alapítója,
aki járásbírósági (kerületi) bíró, a fenti Facebook oldalon
a törvényszéki bíró meghallgatása és a levél eltávolítására irányuló felszólítás miatt személyes tartalmú, értékítéletet tartalmazó bejegyzést tett közzé.

Az Etikai Kódex 3. Cikk (4) bekezdése szerint a bíró a
világháló használata során kellő körültekintéssel köteles
eljárni. A személyére és a hozzátartozóira vonatkozóan
kizárólag olyan információt, hang- és képfelvételt oszthat meg, amely a bírói méltóságot nem csorbítja.

****

Az Etikai Kódex 6. §. cikk (2) bekezdése alapján a bíró
hivatása gyakorlása során a hatóságok és szervek tagjaival, valamint munkatársaival hivatali együttműködésre
törekszik, kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias, kollegiális magatartást tanúsít.

A 11/2015. (II.10.) OBT határozat 2. §-a tartalmazza az
etikai eljárás lefolytatása iránti kérelem befogadhatóságának feltételeit. Az OBT úgy ítélte meg, hogy az indítványozó felvetései alapvető etikai jelentőségű kérdések
körébe esnek (Etikai Kódex 3. és 6. Cikk), különösen a bírói méltóságot, tiszteletet és együttműködést, valamint
a bírói tekintélyt érintően. A fentiek alapján az OBT az
etikai kérelmet 2016. június 30-án befogadta.

Az (5) bekezdés értelmében a bíró tartózkodik minden
olyan megnyilvánulástól, melyek a munkatársait érintően kötelezettségszegésre, politikai vagy egyéb érdeket
kiszolgáló ítélkezésre utalnak.

Az OBT hangsúlyozza, hogy nem vizsgálta az érintett levelek és vélemény interneten történő közzététele folytán felmerülő esetleges fegyelmi, polgári- vagy büntető
jogi kérdéseket, mivel az meghaladja az etikai állásfoglalás kereteit. Álláspontja az eljárás kezdeményezője által
felvetett kérdésben a következő.

Az 1/2016 (III.8.) számú OBT állásfoglalás jelen ügyben
is irányadóan rámutatott, az Etikai Kódex Preambuluma kifejezésre juttatja, hogy a bírói hivatás a bírákkal
szemben a társadalomban általánosan elfogadott etikai
normákhoz képest szigorúbb erkölcsi szabályokra épülő
követelményeket támaszt.

Magyarország Alaptörvényének XXV. cikke alapján mindenkit megillet az a jog, hogy egyedül vagy másokkal
együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal
forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez. Ebből
következően a két járásbírósági bíró az Alaptörvényből
fakadó jogával élt, amikor a járásbíróság és a törvényszék elnökéhez fordult.

Az Országos Bírói Tanács az 2/2016 (VI.27.) számú OBT
állásfoglalásában megfogalmazta azt, hogy a bírónak a
hivatása gyakorlása során az Alaptörvény biztosította
szabad véleménynyilvánítási jogát a Bjt. és az Etikai Kódex fentebb hivatkozott rendelkezéseivel, valamint a saját lelkiismeretével összhangban kell alkalmaznia.

Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése szerint mindenkit megillet az a jog, hogy kapcsolattartását tiszteletben
tartsák. Ez a jog egyaránt megilleti a levelet megfogalmazó járásbírósági bírákat és a törvényszék elnökét is.

****
I. Az elnöki iratból készült kiadmány – az eredeti iratról
készült másolat – a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 86. § (1) bekezdés utolsó
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

A járásbírósági (kerületi) bíró gúnyos hangnemű negatív
értékítéletet megfogalmazó véleménye – „jogilag indokolatlan és tökéletesen értelmetlen” – az etikai normasértés mellett más jogkövetkezmény kiváltására is alkalmas
lehet, azonban ezzel kapcsolatosan további vizsgálat
lefolytatására vagy állásfoglalásra az Országos Bírói Tanács ebben az esetben sem rendelkezik hatáskörrel.

mondata értelmében nem nyilvános. E jogszabályhely
szerint az elnöki irattal kapcsolatosan a kiadmány címzettjén kívül más személynek felvilágosítást – indokolt
esetben – az elnök engedélyezhet. A részletes végrehajtási szabályokat tartalmazó, a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás rendkívül szigorúan alkalmazandó 177. § (2) bekezdése szerint az elnöki ügyről felvilágosítás írásban,
elektronikus levél formájában, faxon, szóban, távbeszélő készüléken csak az elnöki üggyel érintett személynek
adható az ügy számáról és arról, hogy az ügy elintézést
nyert-e. Mindezekből az következik, hogy az elnöki ügy,
így annak kiadmánya nem közérdekű adat, arról a nyilvánosságot csak az elnök engedélye alapján lehet tájékoztatni. Ilyen engedéllyel a törvényszéki bíró nem
rendelkezett, így a levelezés nyilvánosságra hozatala és
illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé tétele
etikátlan magatartás volt.

Az Országos Bírói Tanács állásfoglalását a 11/2015.
(II.10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta meg. Elrendeli az Ügyrend 11. §-ában
írtak alapján a fenti állásfoglalás OBT honlapján való
közzétételét.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

A bíró magatartása jogellenessége mellett azért is etikátlan, mert a jogsérelmet tudatosan okozta. Szándékos
magatartásával teljes egészében figyelmen kívül hagyta
az Etikai Kódex fentebb írt, a világháló körültekintő használatára vonatkozó és a bírói méltóságot óvó előírásait.
A jogszabályokkal ellentétes bírói magatartás elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan, annak etikai alapú ros�szallása a társadalmi közmegegyezésen nyugszik.
Az Országos Bírói Tanács kiemeli, hogy a jogszabályi
rendelkezések megsértése miatt a törvényszéki bíró magatartása egyéb jogkövetkezmények kiváltására is alkalmas lehet, azonban ezzel kapcsolatosan további vizsgálat lefolytatására vagy állásfoglalásra az Országos Bírói
Tanács nem rendelkezik hatáskörrel.
II. A járásbírósági (kerületi) bíró magatartása azért etikátlan, mert a törvényszéki bíró által kifejtett jogszabálysértő magatartással kapcsolatosan a törvényszék
elnökének munkáltatói jogkörbe tartozó intézkedését
meg nem engedett formában és módon kérdőjelezte
meg. Ilyen tartalmú álláspont nyilvános kifejtésére nem
rendelkezett jogosultsággal, arra kizárólag a törvény által biztosított eljárás során az intézkedéssel érintett törvényszéki bíró lett volna jogosult azokon a fórumokon,
amelyeket a törvény számára biztosít.
A véleménynyilvánítási korlátokat figyelmen kívül hagyó, munkatársaival szemben a kölcsönös tiszteleten
alapuló udvarias, kollegiális magatartást teljesen mellőző bírói viselkedés olyan öntörvényűséget mutat, amel�lyel szemben az etikai alapú rosszallás kifejezését látja
szükségesnek az Országos Bírói Tanács.
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Mészáros Milán Györgyöt, a Szegedi Járásbíróság bíráját
2016. szeptember 30. napjával,
dr. Budavári Krisztinát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2016. október 2. napjával,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Bikki Felíciát, a Kiskunhalasi Járásbíróság bíráját,
dr. Burai Judit Cintiát, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját,
dr. Klémán Anna Enikőt, a Püspökladányi Járásbíróság
bíráját,
dr. Láng Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Mándi Veronikát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
dr. Mensáros Dánielt, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
dr. Samodai Andrást, a Győri Járásbíróság bíráját,
dr. Sándor Valter Pált, a Salgótarjáni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Varga Nelli Edinát, a Püspökladányi Járásbíróság bíráját,
dr. Zsámboki Györgyit, a Körmendi Járásbíróság bíráját
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre,

dr. Boros Csaba Tibort, az Encsi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2016. október 31. napjával - lemondásukra figyelemmel,
dr. Battay Annamáriát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2016.
december 30. napjával - nyugállományba helyezés iránti
kérelmére figyelemmel felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

dr. Orosz Krisztinát, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági titkárát,
Sniederné dr. Uttó Eszter Mariannt, a Tatabányai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Sós Józsefet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát a 2016. szeptember 15. napjától 2019. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra,

500/2016. (IX. 9.) OBHE számú
határozat
2016. szeptember hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján

dr. Acsádi Tímeát, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát,
Szalainé dr. Rimaszombati Mariannt, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Fülöp Natasa Katalint, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt ,
dr. Ivanov Márta Emíliát, az Esztergomi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Péli-Toóth Viktóriát, a Nyíregyházi Törvényszék bíróság
titkárát
2016. október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

2016. szeptember 1. napjától
a Győri Törvényszéken
Szombathné dr. Harnis Judit bírónak,
a Kaposvári Törvényszéken
dr. Horváth Miklós Csaba tanácselnöknek,
a Miskolci Törvényszéken
dr. Csillám Katalin elnökhelyettesnek,
a Szombathelyi Törvényszéken
dr. Rácz József kollégiumvezetőnek,
2016. szeptember 15. napjától
a Szombathelyi Törvényszéken
dr. Tóth Ferenc kollégiumvezetőnek
2016. szeptember 16. napjától
a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
dr. Pál Zoltán Attila törvényszéki tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,

kinevezte,

dr. Nagy Gabriella Györgyit, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
2016. augusztus 31. napjával,
dr. Bagyula Liliána Zsanettet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2016. szeptember 30. napjával,
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2016. július 1. napjától
a Veszprémi Törvényszék illetékességi területén
dr. Barna Theodórának, a Veszprémi Járásbíróság bírájának,
2016. szeptember 1. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
Baloghné dr. Szomráky Saroltának, a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság bírájának,
a Győri Törvényszék illetékességi területén
Szabóné dr. Kiszelik Editnek, a Győri Járásbíróság bírájának,
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Városi Adrienne Juliannának, a Kiskőrösi Járásbíróság bírájának,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Garbóczi Annamáriának, a Nyíregyházi Járásbíróság
bírájának,
a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén
dr. Oláh Barbarának, a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesének
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

458/2016. (VIII. 11.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Szalainé dr.
Rimaszombati Mariann bírót – a 156/2016. (IV. 12.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. szeptember 1. napjával a Szombathelyi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

459/2016. (VIII. 11.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2016. szeptember 1. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Ocskó Katalin Éva, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetője,
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Schön Ferenc, a Kalocsai Járásbíróság elnöke,
2016. szeptember 21. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Gyuris Judit Éva, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetője jogosult.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Fülöp
Natasa Katalin bírót – a 128/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. október 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

495/2016. (IX. 8.) 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. Orosz Krisztina bírót – a 209/2016. (V. 11.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. szeptember 15. napjával a Dunaújvárosi
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

457/2016. (VIII. 11.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Acsádi Tímea bírót – a 164/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2016. szeptember 1. napjával a Dunakeszi
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496/2016. (IX. 8.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Viktória bírót – a 327/2016. (VI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. október 1. napjával a Mátészalkai
Járásbíróságra 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 Sniederné dr.
Uttó Eszter Mariann bírót – a 197/2016. (V. 4.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2016. szeptember 15. napjával
a Tatai Járásbíróságra osztom be.

535/2016. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Szabó Attilát, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját a
Szombathelyi Törvényszék elnökének indítványára – a
Sárvári Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2016. szeptember 15. napjától a Sárvári Járásbíróságra áthelyezem.

497/2016. (IX. 8.) 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. Sós József
bírót – a 127/2016. (III. 11.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. szeptember 15. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

540/2016. (IX. 21.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Szurdi Bélát
a 2016. október 15. napjától 2022. október 14. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni Törvényszék
elnökhelyettesévé.
Kinevezésére tekintettel a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2016. október 15. napjától a Debreceni Törvényszékre áthelyezem.

513/2016. (IX. 15.) 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. Ivanov
Márta Emília bírót – a 326/2016. (VI. 16.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. október 1. napjával a Tatai
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

541/2016. (IX. 21.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Elek Balázst
a 2016. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni Ítélőtábla
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

514/2016. (IX. 15.) 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. Péli-Toóth
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551/2016. (IX. 27.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

572/2016. (X. 18.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth
Diána Edit bírót - a 228/2016. (V. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. december
20. napjával a Kaposvári Járásbíróságról a Kaposvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Ilovszkyné
dr. Dobor Zsuzsannát a 2016. október 1. napjától 2022.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra kinevezem
a Győri Törvényszék elnökhelyettesévé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

555/2016. (X. 3.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

586/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék elnökhelyettesi
állására kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése
alapján dr. Cseh Attila tanácselnököt – a 412/2016. (VI.
13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
a Kúria elnökének döntésére figyelemmel – 2016. október 15. napjával a Szegedi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján a Miskolci Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny 2016/6.
számában kiírt pályázatot - a benyújtott pályázat visszavonására tekintettel - eredménytelenné nyilvánítom és
ismételten kiírom.

570/2016. (X. 15.) 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. Ipolyi Róbert bírót - a 229/2016. (V. 13.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. december 5. napjával a Kaposvári Járásbíróságról a Kaposvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

601/2016. (X.24.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

571/2016. (X. 17.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLII. törvény 20.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Bírósági Közlöny 2016/7-8. számában, az Országos Bírósági
Hivatal elnökhelyettesi tisztségére kiírt pályázatot – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett –
eredménytelenné nyilvánítom.

Dr. Böcz Andreát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját a
Szekszárdi Törvényszék elnökének indítványára – a Paksi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel
– a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2016. november 1.
napjától a Paksi Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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608/2016. (X. 28.) OBHE számú
határozat
koordinátor-helyettesi pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

511/2016. (IX. 15.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

Az európai jogi szaktanácsadók polgári-gazdasági ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére
a Bírósági Közlöny 2016/7-8. számában kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

Dr. Karácsony Mónika Emőkét, a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjét 2016.
október 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

533/2016. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

KIJELÖLÉSEK
506/2016. (IX. 13.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Orosz Krisztinát, a
Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját 2016. október 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
- dr. Gulyás Mária Annát, Ceglédi Járásbíróság elnökhelyettesét,
- dr. Karasz Zsuzsannát és
- dr. Velez-Borossy Gabriella Barbarát, a Ceglédi Járásbíróság bíráit
2016. október 1. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

542/2016. (IX. 23.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Hild Ágnest, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2016. október 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

508/2016. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Perjés Judit Zsófiát,
a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2016. október 1.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá
kijelölöm.

557/2016. (X. 4.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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zési tevékenysége részbeni megtartása mellett, hozzájárulásával – a Kúriára kirendelem.

CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Sós Józsefet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2016. október 15. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

509/2016. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelése meghosszabbításáról

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

560/2016. (X. 6.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján
– hozzájárulásával – dr. Vatai István hadbíró alezredesnek, a Debreceni Törvényszék katonai bírájának, eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett, a Fővárosi Törvényszékre történő kirendelését
2016. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Dr. Fajcsi Tiborné dr. Prekácka Juditot, a Pécsi Törvényszék bírósági titkárát 2016. október 15. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

565/2016. (X. 12.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

534/2016. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – Herczegné dr. Takács
Katalint, az Esztergomi Járásbíróság bíráját 2016. november 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
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) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Szántó Anitát, a Bajai Járásbíróság elnökét
– eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett 2016. október 1. napjától
2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra, – a Szegedi Ítélőtáblára kirendelem.

KIRENDELÉSEK
507/2016. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
bíró Kúriára történő kirendeléséről

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

543/2016. (IX. 23.) OBHE számú
határozat
bírák Pécsi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, dr.
Csesznok Judit Annát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
2016. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig
terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélke-

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
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a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Imre Zitát, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökét és dr. Lakatosné dr. Gerzson Nórát, a Szekszárdi Törvényszék csoportvezető bíráját – eredeti beosztásából
eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett 2016.
október 1. napjától 2016. október 31. napjáig terjedő
időtartamra, – a Pécsi Ítélőtáblára kirendelem.

372/2016. (VI.28.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Hóbor Gabriellát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2016.
augusztus 22. napjától 2017. február 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

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

561/2016. (X. 6.) OBHE számú
határozat
bíró kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára

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

436/2016. (VII.20.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

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 Topolánszkyné dr. Brieber
Nórát, a Monori Járásbíróság bíráját, – hozzájárulásával
– 2016. november 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth Kristófot, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2016. szeptember 1. napjától 2017. február
28. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

566/2016. (X. 12.) OBHE számú
határozat
bíró Pécsi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

502/2016. (IX. 12.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Kovács Jánost, a Pécsi Törvényszék tanácselnökét 2016.
november 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a
Pécsi Ítélőtáblára kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Csillám Katalin, a
Miskolci Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztsége
– a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2016.
szeptember 19. napjával megszűnik, ezért őt 2016. szeptember 20. napjától a Miskolci Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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505/2016. (IX. 13.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék bírájának
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi feladatainak ellátásával való
megbízásáról

538/2016. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Ficsór Gabriella, a
Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetője vezetői tisztsége
– a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2016.
szeptember 30. napjával megszűnik, ezért őt 2016. október 1. napjától a Debreceni Ítélőtáblára tanácselnöknek
kinevezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Gerber Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék Budapest
Környéki Törvényszékre kirendelt bíráját megbízom a
2016. szeptember 20. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi feladatainak ellátásával.

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

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

539/2016. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

536/2016. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Zámbó Tamás, a
Győri Ítélőtábla kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2016. szeptember 30. napjával megszűnik, ezért őt 2016. október 1.
napjától a Győri Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.

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

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

537/2016. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

545/2016. (IX.26) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Világi Erzsébet, a
Győri Ítélőtábla elnökhelyettese vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2016. szeptember 30. napjával megszűnik, ezért őt 2016. október 1.
napjától a Győri Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Hazafi Áront, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2016. október 20. napjától 2017. április
19. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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556/2016. (X. 4.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

kinevezte

Simonné dr. Peti Viktóriát, a Budaörsi Járásbíróság bíráját a 2016. szeptember 10. napjától 2022. szeptember
9. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbíróság
csoportvezetőjévé.
dr. Butyka Máriát – Fővárosi Törvényszékről történt áthelyezésére tekintettel – 2016. szeptember 1. napjától
határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre
bírósági titkár munkakörbe.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fülöp Natasa Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját a
2016. október 4. napjától 2016. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

A Debreceni Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Budai Szabolcsot, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját a 2016. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartartamra a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökévé,
dr. Kiss Lászlót, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját a
2016. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökhelyettesévé.

567/2016. (X.12.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bakos Réka
Ilona, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2016. december 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghos�szabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Egri Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Gál Pétert, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját a 2016.
november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő
időtartamra a Gyöngyösi Járásbíróság elnökévé,

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE ÉS A
TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

beosztotta

dr. Birizdó Katalint, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökhelyettesét 2016. október 1. napjától - a vezetői kinevezésének lejártára tekintettel - a Berettyóújfaluk Járásbíróságra bírói munkakörbe..

A Pécsi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

A Fővárosi Törvényszék elnöke

Hornokné dr. Décsei Katalint 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre a Pécsi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte
dr. Diószegi Krisztina Mariannát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját, a 2016. szeptember 19. napjától 2018. szeptember 18. napjáig terjedő időtartamra a
Budapesti XVIII. és XIX Kerületi Bíróságra,
dr. Kárpáti Zsuzsannát a 2016. szeptember 19. napjától 2017. március 18. napjáig terjedő időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Papczun Petra Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. szeptember 19. napjától 2018.
szeptember 18. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Koleszár Nikolettet,

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szita Mónika Évát a 2016. szeptember 15. napjától
2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Balassagyarmati Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
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dr. Nagy Gabriellát a 2016. október 10. napjától 2017.
április 9. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra,
dr. Koroknai Lídiát a 2016. október 10. napjától 2017.
április 9. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába bírósági titkári munkakörbe,

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Perlaki Adriennt, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági titkárát 2016. szeptember 19. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

beosztotta

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

dr. Sághy Leventét, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettes bíráját 2016. október 1. napjától – vezetői
tisztségről történő lemondására figyelemmel – a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumába bírói munkakörbe,
dr. Csonka Ildikót, a Pesti Központi Kerületi BÍróság csoportvezetőjét 2016. október 5. napjától - vezetői kinevezésének lejártára tekintettel a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra bírói munkakörbe.

kinevezte

dr. Kiss Adrienn Anitát, a Vásárosnaményi Járásbíróság
bíráját a 2016. október 1. napjától 2022. szeptember 30.
napjáig terjedő időtartamra a Vásárosnaményi Járásbíróság elnökévé,
beosztotta

kijelölte

Némethné dr. Szabó Éva Olgát, a Vásárosnaményi Járásbíróság elnökét – vezetői tisztségének lejártára tekintettel – 2016. október 1. napjától a Vásárosnaményi Járásbíróságra bírói munkakörbe.

dr. Papczun Petra Juditot, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésének felülvizsgálatára irányuló nemperes
eljárásokban egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult
bírósági titkárrá.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke

A Győri Törvényszék elnöke

kinevezte

dr. Böcz Andreát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját a
2016. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra a Paksi Járásbíróság elnökévé,
dr. Ulrich Ágnest 2016. október 3. napjától határozatlan
időre a Szekszárdi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

kinevezte

dr. Szabó Lillát a 2016. szeptember 15. napjától 2017.
szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra a Győri Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Gyulai Törvényszék elnöke

kijelölte

kinevezte

dr. Fekete Zsuzsannát, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági titkárát 2016. október 1. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

Bangóné dr. Átol Zsuzsannát a 2016. július 1. napjától
2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Gyulai
Járásbíróságra,
dr. Keszthelyi Melindát, a 2016. augusztus 1. napjától
2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Battonyai Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

A Szolnoki Törvényszék elnöke
kinevezte

kijelölte

dr. Tóth Tímeát 2016. október 1. napjától határozatlan
időre a Szolnoki Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

Bangóné dr. Átol Zsuzsannát, a Gyulai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Keszthelyi Melindát, a Battonyai Járásbíróság bírósági titkárát 2016. szeptember 1. napjától büntető, polgári
(gazdasági) és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

kijelölte

dr. Tóth Tímeát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titká-
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időre kinevezett bíró tölthet be.

rát 2016. október 5. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

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 Szombathelyi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szabó Attilát, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját a
2016. október 15. napjától 2022. október 14. napjáig terjedő időtartamra a Sárvári Járásbíróság elnökévé.

A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői
állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához
3 példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.

beosztotta

dr. Fonyódi Lajost, a Sárvári Járásbíróság elnökét 2016.
október 15. napjától – vezetői tisztségének lejártára figyelemmel – a Sárvári Járásbíróságra bírói munkakörbe.
A Tatabányai Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Balog Katalint,
Herczegné dr. Takács Katalint az Esztergomi Járásbíróság bíráit nyomozási bíróvá.

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.

TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Bírósági Közlöny
2016/6. számában 2016. augusztus 25-ei határidővel
a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági Csoportja
csoportvezető bírói állásának (292. számú) betöltésére
kiírt pályázatot a Bszi. 132. § (2) bekezdése alapján 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
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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
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és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.

letben 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.

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.
Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén
a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

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 rende-

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
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bíró tölthet be.

tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

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

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.

A 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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az
1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz
való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci 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 Miskolci Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Miskolci 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.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
587/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
a Miskolci  Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 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 Miskolci Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.

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

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van jelentősége.

a Debreceni Ítélőtábla egy tanácselnöki álláshelyének (9. 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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
a tényleges polgári-gazdasági ügyszakos bírói működési
gyakorlat tartamának 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 pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság (1143
Budapest, Pf. 175.).

Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Debreceni
Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. december 15. napja.

1. a Debreceni Járásbíróság elnöki álláshelyének (47.
számú) betöltésére.

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Ítélőtábla Elnöki Titkárság (4025 Debrecen,
Széchenyi u. 24.).

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 Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék (Büntető Kollégium) egy tanácselnöki álláshelyének (14. 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,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

- 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 Debreceni Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Hajdúszoboszlói 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 Debreceni 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 Debreceni 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. november 14. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja.

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

2. a Hajdúszoboszlói Járásbíróság elnöki álláshelyének (49. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kolléguma egy
csoportvezető bírói álláshelyének (111. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A 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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat, ezen belül a törvényszéki elsőfokú bírói gyakorlat tartamának, valamint
a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak
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A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

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.

- 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 Fővárosi Törvényszék
Polgári Kollégium működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja.
A pályázat beadásának helye:
FővárosiTörvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
3. a Fővárosi Törvényszék (Polgári Kollégium) egy
tanácselnöki álláshelyének (64. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van jelentősége.

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

2. a FővárosiTörvényszék (Polgári Kollégium) egy tanácselnöki álláshelyének (40. számú) betöltésére.

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van jelentősége.

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszer-
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feleljenek
- 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 Győri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

zéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja.
A pályázat beadásának helye:
FővárosiTörvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 10. napja 16.00 óra.

A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Győri Járásbíróság elnöki álláshelyének (32. számú) betöltésére.

2. a Soproni Járásbíróság elnöki álláshelyének (31.
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 Győri Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

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

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok meg-
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Dunaújvárosi 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 Győri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Székesfehérvári 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. november 10. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István u. 6.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 25. napja.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (31. számú) betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

562/2016. (X. 10.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Ítélőtáblán egy katonai bírói (85. 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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

Az állásra az pályázhat, aki a Magyar Honvédség hivatásos tisztje, vagy rendelkezik a Magyar Honvédség által
kiállított egészségügyi fizikai és pszichikai alkalmassági
igazolással.
A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött,
valamint a katonai bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 18. napja 12.00.
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575/2016. (X. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói (143.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

573/2016. (X. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja.

A Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (50.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

576/2016. (X. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Járásbíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth út 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (622. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári (vagyonjogi) jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

574/2016. (X. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja 16.00 óra.

A Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (77.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

580/2016. (X. 20.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságon 14 járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A Szigetszentmiklósi Járásbíróságon 14 járásbírósági bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja 16.00 óra.

A pályázat elbírálásánál 9 álláshely vonatkozásában a
polgári, 5 álláshely vonatkozásában a büntető jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Váci Járásbíróság Elnöki Titkársága (2601 Vác, Pf. 244.).

A pályázat kiírására a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § (2) bekezdésére
tekintettel kerül sor.

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

588/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 11. napja 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146
Budapest, Thököly út 97-101.).

A Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (109.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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.

582/2016. (X. 20.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 18. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Pf. 10.).

A Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (13. 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

591/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken
egy Törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága ( 6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki bírói (11.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

583/2016. (X. 20.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 30. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.)

A Váci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (106. 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
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592/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 18. napja 16.00 óra.

A Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (81. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Nagykátai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2761 Nagykáta, Pf. 63.).

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban, különösen a törvényszéken büntető ügyszakban eltöltött bírói
gyakorlat tartamának van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 18. napja 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

597/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Váci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (269. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

593/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja 16.00 óra.

A Kúrián egy kúriai bírói (Büntető Kollégium 26. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Váci Járásbíróság Elnöki Titkársága (2601 Vác, Pf. 244.).

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlat, valamint a felsőbb bíróságon folytatott
ítélkezési tevékenység tartamának van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 15. napja 14.00 óra.

598/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (268.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

594/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Nagykátai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 21. napja 16.00 óra.

A Nagykátai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (169.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Pf. 10.).

- 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,

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

- az Országos Bírósági Hivatal előtt álló rövid és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:

ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

•
a bíróságok emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási rendszerek, protokollok, okiratminták egységesítése és egyszerűsítése,

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére.

•
a kompetencia alapú foglalkoztatást erősítő értékelési rendszer az igazságügyi alkalmazottak, a bírók és
bírósági vezetők vonatkozásában,

Az OBH elnökhelyettesi tisztségét határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

•
a bírósági életpálya a jelenlegi jogszabályi keretek
között és annak jövőbeli fejlesztésére vonatkozó kezdeményezések,

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.

•
az emberi erőforrás fejlesztését és megtartását
szolgáló jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása, kapcsolódó ajánlások és szabályzatok előkészítése.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,

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

kinevezése esetén felmerül-e a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 68. §
(1) bekezdésében és 79. § (3) bekezdésében írt kizáró ok,

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

hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

-

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 30. napja 16:30 óra.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

KOORDINÁTOR-HELYETTESI PÁLYÁZAT

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet

- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,

az európai jogi szaktanácsadók polgári-gazdasági
ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.

- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
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a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
•
2 polgári-gazdasági ügyszakos és
•
2 büntető ügyszakos

A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett, legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkező bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával
és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.

a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
•
1 polgári-gazdasági ügyszakos és
•
1 büntető ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
•
1 polgári-gazdasági ügyszakos és
•
2 büntető ügyszakos

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás
3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai irányító, szervező
munkát részletesen bemutató pályaművet, valamint
a nyelvismeret és a szakjogászi vagy egyéb szakirányú
végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumokat csatolni kell.

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
•
1 polgári-gazdasági ügyszakos és
•
2 büntető ügyszakos
az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területén
•
1 közigazgatási ügyszakos és
•
1 munkaügyi ügyszakos

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint, hogy nem áll
fenn összeférhetetlenség a koordinátorral.

az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területén
•
1 közigazgatási ügyszakos

A tisztség betöltésének időpontja:
2017. január 1. napja.
A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

az Észak-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területén
•
1 közigazgatási ügyszakos

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2016. november 28. napja 16.00 óra

a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területén
•
2 közigazgatási ügyszakos

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és
az adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

•

akinek az európai uniós jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretei vannak,

•

valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú államilag elismert komplex (korában C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZATOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

A pályázathoz csatolni kell

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területén
•
3 polgári-gazdasági ügyszakos és
•
2 büntető ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
•
4 polgári-gazdasági ügyszakos és
•
2 büntető ügyszakos
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•

a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát (amennyiben azzal rendelkezik),
•
nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatály alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral vagy a koordinátor-helyettesekkel.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november. 25. 14 óra.
A pályázatot a Kúria elnökéhez címezve, a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.”

FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet

A tisztség betöltésének időpontja:
2017. január 1. napja.

Az Országos Bírósági Hivatal Projektiroda főosztályvezetői állásának betöltésére

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2016. november 24. napja 16.00 óra

1. A vezetői beosztáshoz kapcsolódó lényeges feladatok:

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

•
A jogszabályok, az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
elnökének döntései, utasításai alapján önállóan vezeti a
mintegy 11 ezer főt foglalkoztató bírósági szervezet központi igazgatási szervének főosztályaként működő Projektirodát. A főosztály fő tevékenysége az OBH projektjeihez kapcsolódó tervezési és megvalósítási – elsősorban
koordinációs, adminisztrációs – feladatok ellátása, de a
teljes bírósági szervezet projekttevékenységéhez is támogatást nyújt.

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

•
Irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztályok munkáját. A Projektirodán belül jelenleg két osztály működik: a tervezésért felelős osztály tevékenysége
elsősorban projektötletek gyűjtésére és generálására,
forráskeresésre, projekttervezésre és pályázatok kidolgozására irányul. A végrehajtásért felelős osztály koordinálja és adminisztrálja az OBH valamennyi projektjének
megvalósítását, fenntartását.

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúrián 1 polgári-gazdasági ügyszakos, 1 büntető
ügyszakos, 1 közigazgatási ügyszakos és 1 munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó tisztség
betöltésére.

•
Kezdeményezi a feladatkörébe tartozó szerződések
megkötését, módosítását, meghatározza az ehhez szükséges szakmai szempontokat. A Projektirodán kezelt
fejlesztések hazai elosztású európai uniós, belső (saját
finanszírozású), és közvetlen európai uniós (donorfinanszírozású) forrásokból valósulnak meg, így nemzetközi
(angol munkanyelvű) projektek is szerepelnek a palettán.

A tisztség betöltésére a Kúria bírái közül az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű elméleti és
gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával
és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

•
Szakmai feladatait a vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek alapján végzi.

A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének,
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.
(X.17.) OBH utasítása 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani. A pályázatban meg kell jelölni, hogy
a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.

•
A fenti feladatokat az OBH társfőosztályaival szoros
együttműködésben, elnökhelyettes irányítása alatt látja
el.
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Elvárt kompetenciák:

•
vezetői munkaprogramját, amelyben vázolja a
megpályázott állás betöltésével

•
vezetési-szervezési ismeretek,
•
proaktivitás,
•
kiváló kommunikációs készség szóban és írásban
egyaránt,
•
önálló munkavégzésre való képesség,
•
csapatszellem,
•
rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,
•
jó szervezőkészség, eredményorientált személyiség.
3.

kapcsolatos jövőbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó
elképzeléseit.
7.3  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
részletes, aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munka-, szolgálati és egyéb jogviszonyai
pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó,
nap),

Alkalmazási feltételek:

•
magyar állampolgárság,
•
büntetlen előélet,
•
cselekvőképesség,
•
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
•
legalább 5 év projekttapasztalat (projekt– vagy
programtervezési, illetve végrehajtási tapasztalat a támogatói vagy megvalósítási oldalon)
•
legalább 2 év vezetői tapasztalat,
•
angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
•
felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
4.

•
nyilatkozat, amelyben pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy személyes adatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint az általa írásban felhatalmazott személyek és a személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai kezeljék,
•
az iskolai végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolatai,
•

A foglalkoztatás módja és időtartama:

•
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott büntetlen előélet igazolásáról.

•
határozatlan időre szóló igazságügyi alkalmazotti
szolgálati jogviszony, határozatlan időre szóló főosztályvezetői megbízással egyidejűleg.
5.

7.4 A benyújtás módja:

Illetmény és juttatások:

A pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal Elnökéhez
címezve, az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet
(1055 Budapest, Szalay utca 16. I/111/b.) részére kell három példányban megküldeni.

•
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.
6.

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.

7.

A pályázat benyújtása

1 darab fénykép.

7.5  A pályázat elbírálásának határideje:
2016. november 30.

7.1  A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 15.

7.6   A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója
elutasítja.

7.2  A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését,
beosztását, munkaköri besorolását,

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
http://birosag.hu/obh honlapon található.

•
milyen végzettséggel, kompetenciákkal rendelkezik
a munkaköri feladatok eredményes ellátása érdekében,

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke pályázatot
hirdet

•
a hasonló területen eddig szerzett tapasztalat, referencia részletes bemutatását,

a Fővárosi Ítélőtáblán 1 bírósági titkári állás betöltésére.
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Megjelent a Joghatóság az átdolgozott
Brüsszel I. rendeletben Kommentár E-book
formátumban

A pályázat elbírálásánál - az általános pályázati feltételeken túl - a bírósági titkári gyakorlatnak van jelentősége.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. november 15. napja

2015. január 10. napjától az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó az átdolgozott Brüsszel I. rendelet (1215/2012/EU rendelet), amely a joghatóság meghatározásával az ügyeket elosztja a tagállamok között.

A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

Az új uniós jogforrásra tekintettel az európai jogi szaktanácsadói hálózat 2016. év elején a gyakorló bírák részére
elkészített az új Brüsszel I. rendelet joghatósági rendelkezéseihez egy kommentárt.

A Tatabányai Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
a Tatabányai Törvényszék területén 2 bírósági titkári állás betöltésére.

A szerzők a kommentár írásakor – a teljesség igénye
nélkül – a gyakorlatban felmerülő problémák megválaszolására törekedtek.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. november 10. napja
A pályázatok benyújtásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.)

A kézikönyv az alábbi linken érhető el:
http://185.12.178.187/joghatosag

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Szász Levente Andrásnak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának az AA 111198 számú,
dr. Vidor Lászlónak, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírájának az AA 111945 számú bírói igazolványa,.
dr. Galiba Eszternek, a Szegedi Járásbíróság tisztviselőjének a BA 170081 számú,
dr. Babicsné Hack Zsuzsannának, a Kúria tisztviselőjének a BA 177324 számú,
Ligai Istvánnénak, a Fővárosi Törvényszék fizikai dolgozójának a BA 180561 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Bélyegző érvénytelenítése
A Fővárosi Törvényszék „Fővárosi Törvényszék” feliratú,
8. sorszámú érkeztető bélyegzője elveszett.
A bélyegző érvénytelen.
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