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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

10

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2017. (IV. 11.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói
hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

19

31.SZ/2017. (III.27.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
32.SZ/2017. (IV. 11.) OBHE határozat a bírósági igazgatás hosszú távú feladatainak tervezéséről
33.SZ/2017. (IV. 13.) OBHE 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
34.SZ/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági
csoportvezető-helyettes bírói álláshely csoportvezető bírói álláshellyé történő átalakításáról és a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 300/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról
35.SZ/2017. (IV. 18.) OBHE határozat a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
36.SZ/2017. ( IV. 18.) OBHE határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések iránti kérelmek elbírálásáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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18/2017. (III.14.) OBT határozat
19/2017. (III.14.) OBT határozat
20/2017. (III.14.) OBT határozat
21/2017. (III.14.) OBT határozat
22/2017. (III.14.) OBT határozat
23/2017. (III.14.) OBT határozat
24/2017. (III.14.) OBT határozat
25/2017. (III.14.) OBT határozat
26/2017. (III.14.) OBT határozat

3
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27/2017. (III.14.) OBT határozat
28/2017. (III.14.) OBT határozat
29/2017. (III.14.) OBT határozat
30/2017. (III.14.) OBT határozat
34/2017. (III.30.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettsége alóli mentesítésének mellőzése
tárgyában
35/2017. (III.30.) OBT határozat dr. Gál Judit, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke részére, Deák
Ferenc-díj állami kitüntetés adományozásához való utólagos hozzájárulás tárgyában

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

23

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

23

CÍMADOMÁNYOZÁS
137.E/2017. (III. 7.) OBHE határozat 2017. március hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
134.E/2017. (III. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
135.E/2017. (III. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
158.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
161.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
173.E/2017. (III. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
175.E/2017. (III. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
176.E/2017. (III. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
178.E/2017. (III. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
179.E/2017. (III. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
180.E/2017. (III. 22.) OBHE
megbízásáról

határozat az európai jogi szaktanácsadók koordinátor-helyettesi

182.E/2017. (III. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
183.E/2017. (III. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
187.E/2017. (III. 24.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
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191. E/2017.(III.24.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
198.E/2017. (IV. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
199.E/2017. (IV. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
201.E/2017. (IV. 4.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
205.E/2017. (IV. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
206.E/2017. (IV. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
208.E/2017. (IV. 11.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
210.E/2017. (IV. 11.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
211.E/2017. (IV. 11.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
212.E/2017. (IV. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
214.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
215.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettesének kinevezéséről
217.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
143.E/2017. (III. 8.) OBHE
kijelöléséről
185.E/2017. (III. 24.) OBHE
kijelöléséről

határozat

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

186.E./2017. (III. 24.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
194.E/2017. (III. 28.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
195.E./2017. (III. 28.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
196.E/2017. (III. 28.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
174.E/2017. (III. 20.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendelésének meghosszabbításáról
177.E./2017. (III. 21.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendelésének

184.E./2017. (III. 24.) OBHE határozat bíró kirendelése a Budapest Környéki Törvényszékre

5

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/3. szám

TARTALOMJEGYZÉK

188.E/2017. (III. 24.) OBHE határozat bíró Pécsi Törvényszékre, valamint Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra történő kirendelésének meghosszabbításáról
189.E/2017. (III. 24.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendelésének

190.E./2017. (III. 24.) OBHE határozat bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi Ítélőtáblára
193.E/2017. (III. 28.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendelésének meghosszabbításáról
204.E./2017. (IV. 7.) OBHE határozat bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi Ítélőtáblára
EGYÉB HATÁROZATOK
140.E/2017. (III. 7.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
144.E/2017. (III. 9.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és az Esztergomi Járásbíróságra történő beosztásáról
159.E/2017. (III.16.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
160.E/2017. (III.17.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
181.E/2017. (III. 23.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
192.E/2017. (III.28.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
197.E/2017. (III.30.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
203.E/2017. (IV.6.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
207.E/2017. (IV.11.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
213.E/2017. (IV.12.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

34

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
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A törvényszéki végrehajtói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtói-helyettesi állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
202.E/2017. (IV. 4.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
209.E/2017. (IV. 11.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról
219.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
223.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

224.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Soproni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
225.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tiszaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
226.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
227.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon egy járásbírósági

228.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Ózdi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
229.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon egy járásbírósági

230.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szerencsi Járásbíróságon egy járásbírósági

231.E/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
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232.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságonegy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
233.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
234.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

235.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
236.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
237.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
238.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
239.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
240.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Tapolcai Járásbíróságon egy járásbírósági

241.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Soproni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
242.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

243.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

244.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZATOK
Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI PÁLYÁZAT
A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
HÍREK

50

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

utasítás (a továbbiakban: igazgatási szabályzat) 202. § k)
pontjában meghatározott szolgálati út szerinti felettes
vezetők egyidejű tájékoztatása mellett a munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül, az OBH-ba
beosztott bíró esetében a szervezeti egység vezetőjén
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. A pályázati
kiírásban szereplő határidő után benyújtott pályázatot a
munkáltatói jogkör gyakorlója elutasítja, erről a pályázót
írásban tájékoztatja.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
4/2017. (IV. 11.) OBH utasítása
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás módosításáról
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 a következő
normatív utasítást adom ki:

(2b) A hiányos pályázatot benyújtó pályázót a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök, az OBHba beosztott bíró esetében az OBH elnöke, öt napos
határidővel felhívja a hiányok pótlására, amelynek
elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja, erről a
pályázót írásban tájékoztatja.

1. §
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.
(X. 17.) OBH utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2c) A pályázat OBH elnökéhez való továbbítását
megelőzően a bíróság elnöke és a pályázó beosztási helye
szerinti ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a
pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény
beszerzése a bírósági elnök feladata. A munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon belül továbbítja
a pályázatot az OBH elnökéhez.”

„(1) A szaktanácsadó az 1. mellékletben meghatározott,
egyetlen illetékességi területre kap megbízást.”
2. §
(1) Az Utasítás 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:

3. §
Az Utasítás 7. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1a) A pályázati kiírás pályázati határidőként a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökhöz, OBHba beosztott bíró esetében az OBH elnökéhez benyújtás
napját tartalmazza.”

„(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. A meghallgatáson
az OBH elnöke által kijelölt, OBH-ba beosztott bíró
tanácskozási joggal vesz részt.”

(2) Az Utasítás 6. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A pályázathoz a 3. melléklet szerinti szakmai
önéletrajzot, a nyelvismeretet, valamint amennyiben
azzal a pályázó 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.”

4. §
(1) Az Utasítás 9. § (1) bekezdése a következő i) ponttal
egészül ki:

(A szaktanácsadói megbízás megszűnik:)

(3) Az Utasítás 6. §-a a következő (2a) – (2c) bekezdéssel
egészül ki:

„i) a szaktanácsadó másik illetékességi területen történő
szaktanácsadói megbízásával.”

„(2a) A pályázatot - a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH

(2) Az Utasítás 9. § (3) bekezdése helyébe a következő
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b) részt vesz az éves szaktanácsadói konzultációkon és
a kötelező képzéseken;

rendelkezés lép:
„(3) A szaktanácsadói megbízás megszűnéséről a
megbízási jogkör gyakorlója az (1) bekezdés c)-g)
pontjában meghatározott esetekben határozatot hoz.”

c) 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 európai jog alkalmazása során ismétlődően
felmerülő joggyakorlati kérdésekről;

5. §
(1) Az Utasítás 10. § (5) bekezdése b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(A megbízás megszűnésének időpontja:)

d) ellátja mindazokat az európai jogi tárgyú feladatokat,
melyekkel a megbízó megbízza.”

„b) a 9. § (1) bekezdés c) pontja esetében a lemondástól
számított 60. nap azzal, hogy a szaktanácsadó kérésére
– a koordinátor véleményének ismeretében – a megbízó
rövidebb lemondási időt is megállapíthat;”

(2) Az Utasítás 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) Az OBH-ba beosztott bíró szaktanácsadóként
a koordinátor és a szakági koordinátor-helyettes
által meghatározott ügyekben látja el szaktanácsadói
tevékenységét, valamint a velük egyeztetett módon és
mértékben vesz részt konzultációkon és képzéseken.”

(2) Az Utasítás 10. § (5) bekezdése a következő h) ponttal
egészül ki:

/A megbízás megszűnésének időpontja:/

7. §

„h) a 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti esetben az új
szaktanácsadói megbízás kezdetének napja.”

Az Utasítás 12. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

6. §

„(2) A szaktanácsadó – az OBH-ba beosztott
szaktanácsadó kivételével – 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.”

(1) Az Utasítás 11. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A szaktanácsadó az alábbi alapvető feladatokat látja
el:
a) illetékességi területén
meghatározott kivétellel –

–

a

(2a)

bekezdésben

8. §
(1) Az Utasítás 13. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

aa) 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;

„(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 B) pont 4., 6., 8., 9., 15. és 18. sorszáma alatti
tevékenységeket alátámasztó dokumentumokat.”

ab) 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;
ac) támogatja az európai e-igazságszolgáltatási eszközök
alkalmazásával, valamint a nyomtatványok kitöltéséhez
szükséges ismeretek átadásával kapcsolatban a bírák és
igazságügyi alkalmazottak munkáját;

(2) Az Utasítás 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:
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„(3a)
Az
OBH-ba
beosztott
szaktanácsadó
a
koordinátorral és a szakági koordinátor-helyettessel
egyeztetett módon teljesíti beszámolási kötelezettségét.”
9. §
Az Utasítás 18. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A koordinátor a szaktanácsadói hálózat éves
működéséről írásbeli beszámolót nyújt be az OBH
elnökéhez a tárgyévet követő év február 20. napjáig. Az
írásbeli beszámoló mintáját a 4. melléklet tartalmazza.”
10. §
(1) Az Utasítás 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Utasítás a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel
egészül ki.
11. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 4/2017. (IV. 11.) OBH utasításhoz

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

A szaktanácsadó beszámolója és tevékenységének értékelése

A) A szaktanácsadó beszámolója

Szaktanácsadó neve:
Ügyszak:
Illetékességi terület:
Szolgálati hely:
Beszámolási időszak:

1. Tanácsadás
1.
2.
3.
4.
5.

A jogkérdés leírása

Bíróság megnevezése* Ügyszám megjelölése*

* Amennyiben rendelkezésre áll
2. Szakmai anyag készítése
1.
2.

A szakmai anyag címe

3. Szakmai anyag véleményezése
1.
2.

A véleményezett szakmai anyag megjelölése

4. Szakmai anyag fordítása
1.
2.

A lefordított szakmai anyag címe

Mely nyelvről mely nyelvre történt a fordítás

5. Közérdekű információ megosztása a bírósági szervezeten belül
1.
2.

A közérdekű információ leírása

A megosztás időpontja

6. Jogszabály véleményezése
1.
2.

A véleményezett jogszabály megjelölése

A vélemény terjedelme (oldalszám)
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7. Publikáció
1.
2.

A publikáció címe

Megjelenésének helye

Megjelenésének ideje

8. Előadás tartása kollégiumi ülésen
1.
2.

Az előadás címe

A kollégium megnevezése

Az előadás helyszíne Az előadás időpontja

9. Előadás, prezentáció tartása szaktanácsadóknak, bíróknak, igazságügyi alkalmazottaknak
1.
2.

Az előadás címe

Az előadás helyszíne

Az előadás időpontja

10. Előadás tartása a bírósági szervezeten kívül
1.
2.

Az előadás címe

Az esemény megnevezése

Az előadás helyszíne Az előadás időpontja

11. Idegennyelvű konferencián, képzésen való részvétel Magyarországon
Az esemény megnevezése

Az esemény helyszíne

Az esemény
időpontja

1.
2.

Az esemény nyelvének
megjelölése

12. Idegennyelvű előadás tartása
Az előadás címe
1.
2.

Az
esemény Az
megnevezése
helyszíne

előadás Az
előadás Az előadás nyelvének
időpontja
megjelölése

13. Jelentkezés külföldi útra*

1.
2.

A külföldi úttal érintett esemény Az esemény szervezője
megnevezése

Az
helyszíne

esemény Az
időpontja

esemény

* Minden külföldi útra jelentkezés 5 pontot ér, függetlenül annak eredményességétől
14. Külföldi út

1.
2.

A külföldi úttal érintett Az
esemény Az
esemény Az
esemény Az
eseményen
esemény megnevezése
szervezője
helyszíne
időpontja
beszélt idegennyelv

15. Nemzetközi kapcsolattartás
1.
2.

A nemzetközi szervezet megnevezése

Az elvégzett feladat megjelölése

16. Nemzetközi szervezetben betöltött vezető tisztség
1.
2.

A nemzetközi szervezet megnevezése

A vezető tisztség megjelölése
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17. Nemzetközi kérdőív kitöltése
1.
2.

A nemzetközi kérdőívet kiküldő szervezet megnevezése A kérdőív témája

18. A hálózat képzésén és szakági ülésen való részvétel*
A képzés megnevezése

A képzés helyszíne

A képzés időpontja

1.
2.

A
részvételi
száma

napok

*Feltüntethető az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének rendezvényein való részvétel
19. Fogalmazók európai jogi oktatása, beszámoltatása*
1.
2.

Az oktatott tárgy megjelölése

Az oktatás időpontja

A beszámoltatás időpontja

* Kizárólag európai jogi tantárgyból történő vizsgáztatás tüntethető fel
20. EU-jogi szakvizsgáztatás, záróvizsgáztatás*
1.
2.

A vizsgatárgy megjelölése

A vizsga időpontja

* Kizárólag európai jogi tantárgyból történő vizsgáztatás tüntethető fel
21. Egyéb szervezeti feladat elvégzése*
1.
2.

A szervezeti feladat megjelölése

*Szervezeti feladatnak minősül, magyar/nemzetközi EU jogi projekt előkészítésében, szervezésében, megvalósításában való
részvétel. Folyamatos projekt esetén maximum 10 pont/ hó adható.

Nem szükséges a negyedéves beszámolási időszakoknál havi bontásban új táblázatot kitölteni, egy táblázatban a teljes időszakra
vonatkozó összes adat feltüntethető.
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B) A szaktanácsadó tevékenységének értékelése

A

B

1.
2.
3.

Feladat megnevezése

Adható
pontszám

Tanácsadás

3-10 pont

4.

Szakmai anyag készítése

5-10 pont

Szakmai anyag véleményezése

3-5 pont

6.

Szakmai anyag fordítása

3-10 pont

7.

Közérdekű információ
megosztása a bírósági szervezeten
belül

1-5 pont

8.

Jogszabály véleményezése

5-10 pont

9.

Publikáció

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Előadás tartása kollégiumi ülésen

10 pont

Előadás, prezentáció tartása
szaktanácsadóknak, bíróknak,
igazságügyi alkalmazottaknak

10 pont

Előadás tartása a bírósági
szervezeten kívül

10 pont

Idegen nyelvű konferencián,
képzésen való részvétel
Magyarországon

10 pont

Idegen nyelvű előadás tartása

20 pont

Külföldi út

10-100
pont

Nemzetközi kapcsolattartás
Nemzetközi szervezetben
betöltött vezető tisztség

A hálózat képzésén és szakági
ülésen való részvétel

2 pont

20.

Fogalmazók európai jogi oktatása,
beszámoltatása

21.

Európai jogi szakvizsgáztatás,
záróvizsgáztatás
Egyéb szervezeti feladat elvégzése

Tervezett
tevékenység

Megvalósult
tevékenység

Önértékelés

Jóváhagyott
pontszám

20 pont

19.

23.

F

5-10 pont

10-20
pont

22.

E

30-60
pont

Nemzetközi kérdőív kitöltése

18.

D

Hónap

5.

10.

C

5-10 pont
2 pont
1-10 pont

Összes pontszám:

A beszámolóban szereplő önértékelést a koordinátor-helyettes egyetértésével a koordinátor hagyja jóvá.”
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2. melléklet a 4/2017. (IV. 11.) OBH utasításhoz

„4. melléklet a 9/2016. (X. 17.) OBH utasításhoz
Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat koordinátori beszámolójának tartalmi elemei

1.A szaktanácsadói hálózat tagjai
1.1. Szaktanácsadók
1.1.1. Koordinátor-helyettesek
1.1.2. Szaktanácsadók szolgálati helye
1.1.3. ……. évben kinevezett új szaktanácsadók
1.1.4. Szaktanácsadói megbízási idő lejárta
1.1.5. Szaktanácsadói meghallgatások
1.2. A szaktanácsadók beszámolástételi kötelezettsége

2. A szaktanácsadói hálózat igazgatása
2.1. Koordinátori és szakági ülések
2.2. A Koordinátor …….. évi munkatervének megvalósítása

3. A Hálózat kötelező képzései

4. Külföldi tanulmányutak és konferenciák, idegen nyelvű előadások és konferenciák
4.1. A szaktanácsadók külföldi útjai
4.2. Szaktanácsadók idegen nyelvű előadásai
4.3. Szaktanácsadók részvétele idegen nyelvű, Magyarországon szervezett konferenciákon, képzéseken
4.4. Részvétel magyar nyelvű, de nemzetközi/EU érintettségű képzésen

5. A szaktanácsadók közreműködése a regionális és a központi bírósági képzéseken
5.1. Szaktanácsadók által kezdeményezett regionális képzések
5.2. A szaktanácsadók előadói tevékenysége a ….. évben megrendezett központi bírósági képzéseken
5.3. A szaktanácsadók előadói tevékenysége …... évben a bíróságon kívül megrendezett képzéseken

6. A szaktanácsadók közreműködése az ítélkezési tevékenységben
6.1. Polgári-gazdasági ügyszak
6.1.1. Kapcsolattartás a kollégiumokkal
6.1.2. Szaktanácsadás a polgári-gazdasági ügyszakban
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6.1.3. A polgári-gazdasági ügyszakban felmerült kérdések
6.1.3.1. A polgári-gazdasági ügyszakban leggyakrabban felmerült kérdések
6.1.3.2. A polgári-gazdasági ügyszakban felmerült egyedi kérdések
6.2. Büntető ügyszak
6.2.1. Kapcsolattartás a kollégiumokkal
6.2.2. Szaktanácsadás a büntető ügyszakban
6.2.3. A büntető ügyszakban felmerült kérdések
6.2.3.1. A büntető ügyszakban leggyakrabban felmerült kérdések
6.2.3.2. A büntető ügyszakban felmerült egyedi kérdések
6.3. Közigazgatási ügyszak
6.3.1. Kapcsolattartás a kollégiumokkal
6.3.2. Szaktanácsadás a közigazgatási ügyszakban
6.3.3. A közigazgatási ügyszakban felmerült kérdések
6.3.3.1. A közigazgatási ügyszakban leggyakrabban felmerült kérdések
6.3.3.2. A közigazgatási ügyszakban felmerült egyedi kérdések
6.4. Munkaügyi ügyszak
6.4.1. Kapcsolattartás a kollégiummal
6.4.2. Szaktanácsadás a munkaügyi ügyszakban
6.4.3. A munkaügyi ügyszakban felmerült kérdések
6.4.3.1. A munkaügyi ügyszakban leggyakrabban felmerült kérdések
6.4.3.2. A munkaügyi ügyszakban felmerült egyedi kérdések

7. A szaktanácsadók részvétele a nemzetközi kapcsolattartásban
7.1. A hálózat tagjainak részvétele nemzetközi szervezetek munkájában
7.2. A hálózat tagjai által kitöltött nemzetközi kérdőívek

8. A szaktanácsadók egyéb tevékenysége
8.1. A szaktanácsadók oktatási tevékenysége
8.2. A szaktanácsadók …... évben megjelent publikációi
8.3. Jogszabály-véleményezés
8.4. Szakmai anyagok készítése, véleményezése, fordítása”

18

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/3. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

5. A bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése.
6. A képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a
többi hivatásrenddel.

HATÁROZATOK
31.SZ/2017. (III.27.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

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

33.SZ/2017. (IV. 13.) OBHE
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

A Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2017. március 23. 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.
Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.

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 (66. számú) 2017. április
15-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017. április
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:

32.SZ/2017. (IV. 11.) OBHE
határozat
a bírósági igazgatás hosszú távú feladatainak
tervezéséről

A Miskolci Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 32 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen 52 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 90 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen 105 fő

Az OBH elnökének 2012. I. félévi tevékenységéről
2012. szeptember 17. napján közzétett beszámolójában
megjelenő stratégiai célokat a bírósági igazgatás hosszú
távú feladatainak tervezése, valamint annak érdekében,
hogy azok a bírósági szervezet, valamint a közvélemény
számára jobban megismerhetők és önállóan is
hivatkozhatók legyenek – a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. §
(1) bekezdés a) pontjának megfelelően – határozati
formában is rögzítem.

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

34.SZ/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági csoportvezető-helyettes bírói
álláshely csoportvezető bírói álláshellyé
történő átalakításáról és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
300/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

A bíróságok szervezeti értékeit és elveit megjelenítő
stratégiai célok, amelyeken az OBH tevékenysége alapul,
a következők:
1. A bíróságok alkotmányos kötelezettségének
teljesítése – a független bírók magas színvonalú és
időszerű ítélkezése.
2. Az emberi erőforrások optimális elosztása és
hasznosítása.
3. A tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása
és hasznosítása.
4. A bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és
igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága
és ellenőrzöttsége.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági csoportvezető-helyettes bírói álláshelyet
(320. számú) 2017. április 18-ai hatállyal csoportvezető
bírói álláshellyé átalakítok.
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civilisztikai ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
közigazgatási ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
munkaügyi ügyszakban (1 fő)

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017. április
18-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 300/2016.
(VI. 13.) OBHE számú határozat 1.2.3. és 1.2.4. pontját:
Járásbírósági bírói létszám:
1.2.3. csoportvezető: 20 fő
1.2.4. csoportvezető-helyettes bírói létszáma: 17 fő

2. a Budapest Környéki Törvényszék részére 8 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
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)

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

35.SZ/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

3. a Debreceni Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés
felhasználását
a
Hajdúböszörményi
Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1 fő),

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Pesti Központi
Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol a B.I.
Csoportban csoportvezető-helyettes működik.

4. a Győri Törvényszék részére 1 fő bírói túlbetöltés
felhasználását és arra pályázat kiírását a Soproni
Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban

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

5. a Pécsi Törvényszék részére 1 fő bírói túlbetöltés
felhasználását a Komlói Járásbíróságon civilisztikai
ügyszakban,

36.SZ/2017. ( IV. 18.) OBHE
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmek
elbírálásáról

6. a Szombathelyi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Sárvári Járásbíróságon
civilisztikai ügyszakban,
7. a Székesfehérvári Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Dunaújvárosi Járásbíróságon
büntető ügyszakban

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
5/2013. (V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan
távollévő bírák álláshelyei részbeni betöltésének
szabályairól rendelkező 3. számú melléklete 6. § (4)
bekezdése alapján – a megállapított keretszámokra
tekintettel - 2018. április 30. napjáig engedélyezem

8. a Tatabányai Törvényszék részére 2 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Tatabányai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban
(1 fő)
•
a Tatai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1 fő)

1. a Fővárosi Törvényszék részére 14 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Fővárosi Törvényszéken civilisztikai ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Törvényszéken büntető ügyszakban (1 fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon civilisztikai
ügyszakban (5 fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (3 fő),
•
a Budai Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (1 fő),
•
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon

9. a Veszprémi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Tapolcai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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22/2017. (III.14.) OBT
határozat

18/2017. (III.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a Sajtószóvivői munkacsoport
elnökének a tájékoztatóját tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács elfogadta a napirendet.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

23/2017. (III.14.) OBT
határozat

19/2017. (III.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a „Bíróságok” fejezet
2016/2017. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács a szolgálati bíróságok elnökeinek a beszámolóját a szolgálati bíróságok 2016. évi tevékenységéről tudomásul vette.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

24/2017. (III.14.) OBT
határozat

20/2017. (III.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért a VI. Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2017. évi
rendjéről szóló 3/2017. (II.21.) OBH utasítás kiadásával.

Az Országos Bírói Tanács a szolgálati bíróságok beszámolójának meghallgatása során észlelte, hogy a szolgálati bíróságok zavartalan működésében gondot okoz
az eljárási rend törvényi szabályozásának hiánya, ezért
szükségesnek tartja, hogy erről törvényi szabályozás
szülessen.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

25/2017. (III.14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács egyetért az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII.31.) OBH utasítás módosításáról szóló
2/2017. (II.8.) OBH utasítás kiadásával.

21/2017. (III.14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a szolgálati bíróságok 2017.
február 14. napján módosított ügyrendjét jóváhagyta.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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26/2017. (III.14.) OBT
határozat

30/2017. (III.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Mika Ágnes fővárosi ítélőtáblai bírót – kérelmére – 2017. március 25. napjától
2017. május 31. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

Az Országos Bírói Tanács dr. Gábor Áron, a Szeghalmi Járásbíróság bírájának áthelyezésére tett javaslattal
egyetért.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

34/2017. (III.30.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítésének mellőzése tárgyában

27/2017. (III.14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Sághy Levente fővárosi
törvényszéki bíró kérelmére – lemondására tekintettel –
hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és
a bíró szolgálati viszonyának 2017. március 31. napjával
történő megszüntetéséhez.

Az Országos Bírói Tanács dr. Török Katalin Enikő pesti
központi kerületi bírósági bírót – kérelmére – 2017. június 10. napjától 2017. június 30. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

35/2017. (III.30.) OBT
határozat
dr. Gál Judit, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnöke részére, Deák Ferenc-díj állami
kitüntetés adományozásához való utólagos
hozzájárulás tárgyában

28/2017. (III.14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Szántóné dr. Laczay Erika, a
Budapest Környéki Törvényszék bírájának áthelyezésére
tett javaslattal egyetért.

Az Országos Bírói Tanács dr. Gál Judit, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke részére Deák Ferenc-díj állami kitüntetés adományozásához utólagosan hozzájárul.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

29/2017. (III.14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Belovai Henriett, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bírájának katonai bírói kinevezésére tett javaslattal egyetért.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Daubner Olga Hajnalkát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2017. augusztus 16. napjával,
Kolozsváriné dr. Böőr Zsuzsannát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2017. augusztus 30. napjával,
dr. Kertész Zsuzsannát, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját,
dr. Pongrácz Eszter Annát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
dr. Simicza Mária Magdolnát, a Dunaújvárosi Járásbíróság
csoportvezető bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Török Juditot, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost,
dr. Traserné dr. Hanus Juliannát, a Soproni Járásbíróság bíráját
2017.augusztus 31. napjával,
dr. Hanny Katalint, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2017. szeptember 22. napjával,
dr. Csere Katalin Juliannát, a Kúria tanácselnökét,
2017. szeptember 30. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségükből

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Gröpler Anitát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
dr. Kadnár Esztert, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
dr. Telegdy Gergely Bélát, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
2017. március 15. napjától,
dr. Litkei-Szabó Anita Gizellát, a Veszprémi Járásbírósg
bíráját,
dr. Margitics Istvánt, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját,
dr. Sohajdáné dr. Fedor Anettet, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját
2017. április 1. napjától határozatlan időre,
dr. Mihalik-Kálmán Andreát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Pálinkás Kornélia Anikót, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát
a 2017. március 15. napjától 2020. március 14. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Perlaki Adriennt, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Zana Gabriellát, a Budaörsi Járásbíróság bírósági titkárát
a 2017. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig
terjedő időtartamra, bíróvá

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

kinevezte,

137.E/2017. (III. 7.) OBHE
határozat
2017. március hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

dr. Nagy Csillát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját 2017.
március 15. napjával,
dr. Sághy Leventét, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2017.
március 31. napjával,
dr. Kenéz Andreát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét
2017. április 30. napjával,
dr. Tóth Csillát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
2017. május 15. napjával,
dr. Mika Ágnest, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
2017. május 31. napjával,
- lemondásukra figyelemmel - ,
Fardáné dr. Keil Zsuzsannát, a Tatabányai Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2017. július 31. napjával,
dr. Vályiné dr. Horváth Ildikót, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Dénes Veronikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2017. augusztus 3. napjával,
dr. Révay Györgyöt, a Miskolci Törvényszék kollégiumvezetőjét, címzetes táblabírót 2017. augusztus 10. napjával,

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2017. március 1. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébet tanácselnöknek,
a Győri Törvényszéken
dr. Bíró Éva Gizella tanácselnöknek,
a Miskolci Törvényszéken
dr. Kiss István Béla kollégiumvezetőnek,
2017. március 14. napjától
a Székesfehérvári Törvényszéken
dr. Kaló Zsuzsanna tanácselnöknek
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címzetes táblabíró címet,

Kornélia Anikó bírót – a 712/2016. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. március 15. napjával a
Szolnoki Járásbíróságra osztom be.

2017. március 1. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Balogh Lászlónak, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
bírájának,
2017. március 17. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Dancza Judit Katalinnak, a Szentendrei Járásbíróság
bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

158.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Németh Balázs bírót - a 654/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április 1. napjával
a Veszprémi Törvényszékről a Győri Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
táblabíró bíró cím viselésére jogosult bírák közül a
Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2017. március 1. napjától
a Pécsi Törvényszéken dr. Wirth Béla tanácselnök jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

161.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Barsi Ildikó bírót - a 19.E/2017. (I. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április 1. napjával
a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a
Balassagyarmati Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

134.E/2017. (III. 3.) OBHE
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. Mihalik-Kálmán Andrea bírót – az 594/2016. (X. 24.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. március 15. napjával a Nagykátai Járásbíróságra osztom be.

173.E/2017. (III. 20.) OBHE
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. Kóbor Jenő
bírót - a 737/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. március 20. napjával
a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

135.E/2017. (III. 3.) OBHE
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. Pálinkás
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175.E/2017. (III. 20.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

ság bíráját – a Debreceni Törvényszék elnökének indítványára – a Hajdúszoboszlói Járásbíróság elnökévé történő
kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján – 2017. április 1. napjától a Hajdúszoboszlói Járásbíróságra áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gábor
Áron bírót - a 736/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az Országos Bírói Tanács
30/2017. (III. 14.) OBT számú határozatára figyelemmel
- 2017. április 1. napjával a Szeghalmi Járásbíróságról a
Püspökladányi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

180.E/2017. (III. 22.) OBHE
határozat
az európai jogi szaktanácsadók koordinátorhelyettesi megbízásáról

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

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.
(X. 17.) OBH utasítás 19. § alapján munkaügyi ügyszakban dr. Csorba Annát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját megbízom az európai jogi
szaktanácsadók koordinátori-helyettesi feladatainak
ellátásával a 2017. április 1. napjától 2020. március 31.
napjáig terjedő időtartamra.

176.E/2017. (III. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Merényi Péter bírót - a 739/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április 1. napjával a
Dunaújvárosi Járásbíróságról a Székesfehérvári Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

182.E/2017. (III. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

178.E/2017. (III. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Perlaki Adrienn bírót – a 640/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. április 1. napjával a Kunszentmiklósi
Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Szántóné dr.
Laczay Erika bírót - a 742/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az Országos Bírói
Tanács 28/2017. (III. 14.) OBT számú határozatára figyelemmel - 2017. április 1. napjával a Budapest Környéki
Törvényszékről a Szolnoki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

183.E/2017. (III. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

179.E/2017. (III. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Zana Gabriella bírót – a 744/2016. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére

Dr. Móroczné dr. Simon Angélát, a Debreceni Járásbíró-
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Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére kiírt pályázatot – figyelemmel arra, hogy érvényes pályázat nem
érkezett - eredménytelenné nyilvánítom.

tekintettel – 2017. április 1. napjával a Budaörsi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

187.E/2017. (III. 24.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadók megbízásáról

198.E/2017. (IV. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az európai
jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2016. évi 12. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Németh
Károly Csaba bírót - a 20.E/2017. (I. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április 15.
napjával a Fonyódi Járábíróságról a Kaposvári Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

polgári-gazdasági ügyszakban

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

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Gondán-Evetovits Andreát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

199.E/2017. (IV. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

büntető ügyszakban

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Rozsnyai Balázst, a Hajdúböszörményi Járásbíróság
bíráját,
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Diósdi Máriát, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Szántai Orsolyát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig
terjedő időtartamra.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Neuhoffer
Hajnalka bírót - a 21.E/2017. (I. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április 15.
napjával a Kaposvári Járábíróságról a Kaposvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

201.E/2017. (IV. 4.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Vándor Virágot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját
– a Zalaegerszegi Törvényszék elnökének indítványára
– a Zalaegerszegi Törvényszék Cég, Csőd, Felszámolási
Csoport csoportvezető bírájává történő kinevezésére
tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján – 2017.
április 1. napjától a Zalaegerszegi Törvényszékre áthelyezem.

191. E/2017.(III.24.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 134. § -a értelmében alkalmazni rendelt, a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Országos

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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205.E/2017. (IV. 7.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

1. napjával a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról a
Budai Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
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. Erdeiné
dr. Veres Ágnes bírót - a 30.E/2017. (I. 17.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április
10. napjával a Budaörsi Járásbíróságról a Budapest
Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

211.E/2017. (IV. 11.) OBHE
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. Kovács János bírót - a 89.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 1. napjával a
Pécsi Törvényszékről a Pécsi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

206.E/2017. (IV. 7.) OBHE
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. Szepesi Ágnes bírót - a 99.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április 15. napjával a
Balassagyarmati Járásbíróságról a Balassagyarmati Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

212.E/2017. (IV. 12.) OBHE
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. K. Szabó-Ördög Aranka bírót - a 740/2016. (XII. 16.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017.
május 1. napjával a Kecskeméti Járásbíróságról a Kecskeméti Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

208.E/2017. (IV. 11.) OBHE
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. Szokol Attila bírót - a 724/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. június 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

214.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként – az Országos
Bírói Tanács 44/2017. (IV. 11.) OBT számú határozatára
figyelemmel – dr. Ujvári Ákost, a 2017. április 20. napjától 2023. április 19. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

210.E/2017. (IV. 11.) OBHE
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 Makszinné dr.
Pócsik Judit bírót - a 728/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. június
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215.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettesének
kinevezéséről

sági titkárát 2017. április 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Egriné dr. Salamon Emmát, a 2017. április 20. napjától 2023. április 19.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettesévé.

186.E./2017. (III. 24.) OBHE
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. Mihalik-Kálmán
Andreát, a Nagykátai Járásbíróság bíráját 2017. április 1.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá
kijelölöm.

217.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2016/11. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és
ismételten kiírom.

194.E/2017. (III. 28.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Gelencsér Józsefnét, a Székesfehérvári
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2017. április 1.
napjától a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró
bíróvá kijelölöm.

KIJELÖLÉSEK
143.E/2017. (III. 8.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

195.E./2017. (III. 28.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

Dr. Kecskés Zsófiát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2017. április 1. napjától bírósági
közvetítővé 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, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Faix Nikolettát, a
Budaörsi Járásbíróság bíráját 2017. április 15. napjától
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

185.E/2017. (III. 24.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

Dr. Bujdosó Melindát, a Kecskeméti Törvényszék bíró-
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196.E/2017. (III. 28.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

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

184.E./2017. (III. 24.) OBHE
határozat
bíró kirendelése a Budapest Környéki
Törvényszékre

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – Sterné dr. Deák Andreát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját a Nyíregyházi Törvényszékre 2017. április
15. napjától 2018. április 14. napjáig, kirendelése időtartamára, közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró
bíróvá kijelölöm.

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 – hozzájárulásával - dr. Fülöp
Ágnest, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját, eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett,
2017. április 1. napjától 2017. június 30. napjáig, a Budapest Környéki Törvényszékre kirendelem.

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

KIRENDELÉSEK
174.E/2017. (III. 20.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról

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

188.E/2017. (III. 24.) OBHE
határozat
bíró Pécsi Törvényszékre, valamint Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, dr.
Tergalecz Eszternek, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírájának, 2017. április 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett, hozzájárulásával – a Kúriára történő
kirendelését meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Csullag Józsefnek, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának a Pécsi Törvényszékre, valamint a
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő kirendelését – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával – 2017.
május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra, meghosszabbítom.

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

177.E./2017. (III. 21.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Kósa Zsuzsannának, a Fővárosi Ítélőtábla
bírájának - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, - 2017. április 1. napjától
2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra, a Fővárosi
Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

189.E/2017. (III. 24.) OBHE
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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204.E./2017. (IV. 7.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi
Ítélőtáblára

CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Tóth Gabriella Mariannának, a Szegedi Törvényszék bírájának – eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül, – a Szegedi Ítélőtáblára
történő kirendelését 2017. május 1. napjától 2017. június 15. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

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, a Fővárosi Törvényszék bíráinak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről szóló
622/2016. (XI. 14.) számú OBHE határozat 21. pontjában
foglaltakat, hozzájárulásával, - kérelemre - akként módosítom, hogy dr. Bene Lajost, a Fővárosi Törvényszék
bíráját 2017. október 1. napjától 2017. december 30.
napjáig terjedő időszakra rendelem ki a Fővárosi Ítélőtáblára, eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

190.E./2017. (III. 24.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi
Ítélőtáblára
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 a 703/2016. (XII. 8.) OBHE
számú határozatot – kérelemre - akként módosítja, hogy
dr. Vizin Anitának, a Budapesti XX., XXI., XXIII. Kerületi Bíróság bírájának 2017. május 1. napjától 2017. június 30.
napjáig tartó, Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését
mellőzi.

EGYÉB HATÁROZATOK
140.E/2017. (III. 7.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Rákosi Tibor, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját 2017.
március 16. napjától 2017. szeptember 15. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

193.E/2017. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, dr.
Magosi Szilviának, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának 2017.
április 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, hozzájárulásával – a
Kúriára történő kirendelését meghosszabbítom.

144.E/2017. (III. 9.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és az Esztergomi
Járásbíróságra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Szabó Ferenc, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2017. április 30. napjával megszűnik, ezért 2017.
május 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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szolgálati helyére, az Esztergomi Járásbíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

192.E/2017. (III.28.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

159.E/2017. (III.16.) OBHE
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. Szabó Annamáriát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2017.
április 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Varga Karolina Etelka, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2017. május 1. napjától 2018. április
30. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

197.E/2017. (III.30.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

160.E/2017. (III.17.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Körmendiné dr. Kovács Veronikát, a Fővárosi
Ítélőtábla bírósági titkárát 2017. április 1. napjától 2017.
június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szabó Tamás Attila, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2017. április 15. napjától 2018. április
14. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

203.E/2017. (IV.6.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

181.E/2017. (III. 23.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Takácsné
dr. Takács Dórát, a Győri Járásbíróság bíráját 2017. május 1. napjától 2017. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. §
(1) bekezdés c) pontja és 10. § (1) bekezdése alapján dr.
Gothárdi Enikő, a Székesfehérvári Törvényszék bírájának a Győri Ítélőtábla illetékességi területére szóló polgári-gazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói
megbízása 2017. május 14-ei hatállyal megszűnik.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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207.E/2017. (IV.11.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
történő beosztásáról

kijelölte

dr. Mihalik-Kálmán Andreát, a Nagykátai Járásbíróság
bíráját 2017. március 20.napjától nyomozási bírói feladatok ellátására,
dr. Bíró Csillát, a Váci Járásbíróság bírósági titkárát 2017.
április 10. napjától a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján Dobainé dr. Kelemen Judit, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztása a határozott időtartam
lejártára tekintettel 2017. május 14. napjával megszűnik,
ezért 2017. május 15. napjától a hivatali tevékenységét
megelőző szolgálati helyére, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságra beosztom.

A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Móroczné dr. Simon Angélát, a Debreceni Járásbíróság bíráját a 2017. április 1. napjától 2023. március 31.
napjáig terjedő időtartamra a Hajdúszoboszlói Járásbíróság elnökévé.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke

213.E/2017. (IV.12.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról

kinevezte

dr. Szirtes Alexandra Annát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját a 2017. április 15. napjától 2023. április
14. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elnökhelyettesévé,
dr. Mátyus Imre Kálmánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét 2017. március 6. napjától 2017.
szeptember 5. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Bodnár Beátát, 2017. március 16. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába,
dr. Horinka Évát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét a 2017. március 27. napjától 2017.
szeptemeber 26. napjáig terjedő idődtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Markó-Papp Ágnest a 2017. április 1. napjától 2017.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Sánta Zsoltot, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját
2017. április 1 napjától határozatlan időre a Pesti Kerületi Bíróságra,
dr. Simon Mártát, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjét,
bírósági végrehajtó-helyettest, 2017. április 1. napjától
határozatlan időre a Budai Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Gesztelyi Csillát a 2017. április 3. napjától 2017. október 2. napjáig terjedő időtartamra
a Pesti Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdése
alapján dr. Bajcsi Anikó, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. április
14. napjával megszüntetem és 2017. április 15. napjától
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a
Fővárosi Törvényszékre beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bíró Csillát, a Budaörsi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2017. április 10. napjától határozatlan időre - áthelyezésére figyelemmel - a Váci Járásbíróságra bírósági
titkári munkakörbe,

kijelölte

dr. Bendő Anitát,
dr. Bíró Viktóriát,
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dr. Ecsedi Edinát,
dr. Hazafi Áront,
dr. Koleszár Nikolettel,
dr. Kovács Csaba Attilát,
dr. Molnár Zsoltot,
dr. Pataki Anitát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárait 2017. március 27. napjától,
dr. Simon Mártát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2017. április 10. napjától
a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Doroginé dr. Bitó Klárát, a Kiskunfélegyházi Járásbíróság bíráját a 2017. április 1. napjától 2023. március 31.
napjáig terjedő időtartamra a Kiskunfélegyházi Járásbíróság elnökévé.
A Miskolci Törvényszék elnöke
kijelölte

A Győri Törvényszék elnöke

dr. Tóth Zsófia Juditot, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
bírósági titkárát 2017. április 1. napjától büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó ügyekben eljárásra
jogosult bírósági titkárrá,

kinevezte

dr. Macher Gábort a 2017. március 10. napjától 2017.
szeptember 9. napjáig terjedő időtartamra a Soproni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

kijelölte

dr. Baratiné dr. Boda Gréta Krisztinát, a Szerencsi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Fekete Mátét, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Forgács Tündét, a Tiszaújvárosi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Gáll Tímeát, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Ignáczné dr. Brunczilik Edinát, az Encsi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Kazsimérszki Líviát, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Kiszella Andreát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kovács Nikolettát, a Miskolci Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Molnár Andrást, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Nádaskay Zsuzsannát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Pászty Gergelyt, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
Pénzeliné dr. Olasz Erikát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
Papné dr. Czirbolya Ágnest, a Mezőkövesdi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Rózsáné dr. Váradi Edinát, az Ózdi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szabó Bernadettet, az Ózdi Járásbíróság bírósági titkárát,
Szabóné dr. Sári Adriennt, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Tóth Zsófia Juditot, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
bírósági titkárát,

kijelölte

dr. Macher Gábort 2017. március 16. napjától szabálysértési ügyekben, valamint a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos ügyekben egyesbíró
hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
A Gyulai Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Hegedűs Norbert Bélát a 2017. március 1. napjától
2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Békési Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Kaposvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Cselik Reginát, a Kaposvári Törvényszék bírósági fogalmazóját,
dr. Kugler Tamás Szabolcsot, a Kaposvári Járásbíróság
bírósági fogalmazóját 2017. március 15. napjától határozatlan időre a Kaposvári Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe,
kijelölte

dr. Cselik Reginát,
dr. Kugler Tamás Szabolcsot, a Kaposvári Járásbíróság
bírósági titkárait 2017. március 15. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult
bírósági titkárrá.
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dr. Vida Jánost, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Vidáné dr. Zselenkó Mártát, a Miskolci Járásbíróság
bírósági titkárát,
2017. április 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 13. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti
az egyesbíró illetve a tanácse elnöke helyett az elsőfokú
bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben történő eljárásra
jogosult bírósági titkárrá.

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
kijelölte

Dékányné dr. Hangyál Dórát, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírósági titkárát 2017. március 1. napjától a
járásbíróság hatáskörébe tartozó büntető, polgári (gazdasági) és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

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.

kinevezte

dr. Fillér László Györgyöt a 2017. március 16. napjától
2017. szeptember 15. napjáig terjedő időtartamra a Dunaújvárosi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

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.

kinevezte

dr. Vándor Virágot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját a 2017. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig
terjedő időtartamra a Zalaegerszegi Törvényszék Cég,
Csőd, Felszámolási Csoportba csoportvezető bírói munkakörbe.-

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke a Ráckevei Járásbíróság elnöki álláshelyére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 133. § (1) bekezdése alapján a pályázatot eredménytelenné nyilvánította.

A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az alábbi
érintett bíróságra vonatkozó dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- szervezeti és működési szabályzat,
- éves munkaterve és annak melléklete,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves
költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámok,
- a bíróságra vonatkozó, valamint az országos
ügyforgalmi és statisztikai adatok,
- a bírósági és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatok,
- az elnök összbírói értekezletre készített tájékoztatója.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke a Kalocsai Járásbíróság elnöki álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánította.
A Szegedi Törvényszék elnöke a Szegedi Járásbíróság elnöki álláshelyére kiírt pályázatot a Bjt. 20. § (1) bekezdés
a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
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Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

állítása 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 Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A pályázathoz csatolni kell:
1. az önéletrajzot,
2. 2 db igazolványképet,
3. a bírák és a titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999 (I.18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt,
4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap
benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre
kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat benyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén
is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti
bíróságra beérkezzen,
5. jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói álláspályázatok kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.§
(5) bekezdésének a) pontján, továbbá a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.
A 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.
Az államilag elismert nyelvvizsgát szervező nyelvvizsga-központok aktuális listája az oktatas.hu/nyelvvizsga/
nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga linken érhető el.

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

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 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 fel-

A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.
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A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A törvényszéki végrehajtói állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók

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

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

Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkeznek,továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a
tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely szerve az Iasz. 37/B §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok 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 pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát,
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét
is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról és
az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

A 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 pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
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BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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

202.E/2017. (IV. 4.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

A törvényszéki végrehajtói-helyettesi
állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
256/A. §-ának (1) bekezdése folytán alkalmazott 240/F. §
(1)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a
pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni, amely
szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és 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 pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát,
- a személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefax-szám) is tartalmazó
részletes szakmai önéletrajzot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci Törvényszék
Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a 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,

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
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zeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a Budapest Környéki 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.

bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

209.E/2017. (IV. 11.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. 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 Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

219.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki
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 Budapest Környéki Törvényszék Szerve-

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

latnak van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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 pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki
Törvényszék Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
−
a Budapest Környéki 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Budaörsi 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,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 19. napja 16.00 óra.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Budaörsi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (93. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Büntető
Csoport) csoportvezető bírói álláshelyének (320. számú) betöltésére.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapaszta-

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
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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.

bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a B. I. Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői-helyettes bírói 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.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Büntető Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 22. napja.

3. a Fővárosi Törvényszék egy tanácselnöki álláshelyének (Büntető Kollégium 30. számú) betöltésére.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

2. a Pesti Központi Kerületi Bíróság (B. I. Csoport)
csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (306.
számú) betöltésére.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges büntető ügyszakos másodfokú bírói gyakorlat tartamának 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
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára

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

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 pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 20. napja.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 5. napja.

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

a Szegedi Járásbíróság elnöki álláshelyének (40. számú) betöltésére.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Székesfehérvári Törvényszék csoportvezetői
(cég) álláshelyének (12. számú) betöltésére.

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

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
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rajzát és pályaművét.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 5. napja 12.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja 15.30 óra.

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

A pályázat beadásának helye:
Sárbogárdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7000 Sárbogárd, Hősök tere 17.).

2. a Sárbogárdi Járásbíróság elnöki álláshelyének
(28. számú) betöltésére.

3. a Székesfehérvári Járásbíróság csoportvezetői
(büntető) álláshelyének (33. 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 önélet-
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§-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 Székesfehérvári Járásbíróság büntető ügyszak működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Tiszafüredi 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,
−
az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 5. napja.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Tiszafüredi Járásbíróság elnöki álláshelyének
(37. számú) betöltésére.

2. a Karcagi Járásbíróság elnöki álláshelyének (34.
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.

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.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

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

224.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Soproni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Soproni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely (78. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Soproni Járásbíróság Elnöki Titkársága (9400 Sopron,
Klebelsberg Kuno tér 1.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

225.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tiszaújvárosi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

A Tiszaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(167. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

223.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (P. III. Csoport 442. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Tiszaújvárosi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3580 Tiszaújváros, Templom u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
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226.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói (66.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Ózdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1.).

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

229.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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 Miskolci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (87.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

227.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

A Miskolci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (90.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Járásbíróság Elnöki Titkársága (3542 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Járásbíróság Elnöki Titkársága (3542 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

230.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szerencsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szerencsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (76.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

228.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Ózdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

Az Ózdi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (86. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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233.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Dunaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(67. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

231.E/2017. (IV. 18.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

A Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki bírói (26. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Dunaújvárosi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2400 Dunaújváros, Városháza tér 3.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat elbírálásánál a büntető (büntetés-végrehajtás) jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sugárút 38.).

234.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 50. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen, különösen a szerződésen kívüli kártérítési perekben, közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perekben
valamint a vegyes kötelmi perekben szerzett bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

232.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Salgótarjáni Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 5. napja 12.00 óra.

A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (52. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

235.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (3100 Salgótarján, Pipishegy u.1.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kúrián egy kúriai bírói (Büntető Kollégium 59. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött
ítélkezési és a másodfokú bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 4. napja 14.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

238.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

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

A Kúrián egy kúriai bírói (Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 20. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

236.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási ügyszakban eltöltött bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 31. napja 14.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

A Kúrián egy kúriai bírói (Büntető Kollégium 28. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött
ítélkezési és a másodfokú bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 12. napja 14.00 óra.

239.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai 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 Kúrián egy kúriai bírói (Polgári Kollégium 23. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának,
továbbá gazdasági ügyszakban, valamint kötelmi jogi
területen eltöltött hosszabb bírói tevékenységnek jelentősége.

237.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 31. napja 14.00 óra.

A Kúrián egy kúriai bírói (Büntető Kollégium 62. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött
ítélkezési és a másodfokú bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 24. napja 14.00 óra.
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240.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tapolcai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági (felszámolási) ügyszakban szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

A Tapolcai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely (I. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

243.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Tapolcai Járásbíróság Elnöki Titkársága (8300 Tapolca,
Köztársaság tér 4.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (B.I. Csoport 337. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

241.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Soproni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.

A Soproni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely (I. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Soproni Járásbíróság Elnöki Titkársága (9400 Sopron,
Klebelsberg Kuno tér 1.).

244.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (P. III. Csoport 426. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

242.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (522.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.
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A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

mányos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
- nyilatkozatot arról, hogy
- mely illetékességi területre
- mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint
hogy
- nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
- nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral
vagy a koordinátor-helyettesekkel.

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZATOK

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2017. május 22. napja 16.00 óra

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos és
- 1 büntető ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos és
- 2 büntető ügyszakos

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

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos és
- 1 büntető ügyszakos

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT

a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma illetékességi területén
- 2 munkaügyi ügyszakos

A Gyulai Törvényszék területén 2 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.)

a Közép-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

A Tatabányai Törvényszék területén 3 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. május 20. napja.

A pályázathoz csatolni kell
- az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
- a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
- a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudo-

A pályázatok benyújtásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.)
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VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT

Szalánczi Krisztinának, az Országos Bírósági Hivatal
tisztviselőjének a BA 172147 számú,
Kelliárné Bartos Bernadettnek , a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági ügyintézőjének a BA 172521 számú,
Tóth Juditnak, a Pápai Járásbíróság bírósági ügyintézőjének a BA 177540 számú,
Hadersprung Zsuzsannának, a Budapesti Ii. és III. Kerületi Bíróság írnokának a BA 180971 számú,
Galló Noéminek, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 181380 számú,
Vitáli Bettinának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság írnokának a BA 182594 számú,
Pomogácsné Lek Csillának, a Fővárosi Törvényszék írnokának a BA 182727 számú,
dr. Ancsák Szilviának, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárának a BC 602289 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kaposvári Törvényszéken egy végrehajtói állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. május 25. napja 16.00 óra.
A pályázatok benyújtásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Az igazolványok érvénytelenek.

a Szegedi Törvényszék területén egy törvényszéki végrehajtói állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. május 15. napja 16.00 óra.
A pályázatok benyújtásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI PÁLYÁZAT
A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki végrehajtó-helyettesi állás betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 5. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szölnoki Törvényszék Elnöki Titkárság (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Fórián Klárának, a Szegedi Járásbíróság bírájának az
AA 106954 számú,
Egriné dr. Salamon Emmának, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának az AA 110524 számú bírói igazolványa,
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