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TARTALOMJEGYZÉK
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

9

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 5/2017. (IV. 28.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá
tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

12

37.SZ/2017. (V. 10.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
38.SZ/2017. (V. 19.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék területén egy járásbírósági
bírói és egy írnoki álláshely megszüntetéséről és a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 296/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
39.SZ/2017. (V. 19.) OBHE számú határozat a Kaposvári Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
és egy írnoki álláshely megszüntetéséről és a Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 303/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
40.SZ/2017. (V. 22.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéken és a Budapest Környéki Törvényszéken
bírói túlbetöltések engedélyezéséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

14

36/2017. ( IV.11.) OBT határozat
37/2017. (IV.11.) OBT határozat
38/2017. (IV.11.) OBT határozat
39/2017. (IV.11.) OBT határozat
41/2017. (IV.11.) OBT határozat
42/2017. (IV.11.) OBT határozat
43/2017. (IV.11.) OBT határozat
44/2017. (IV.11.) OBT határozat
45/2017. (IV.11.) OBT határozat
46/2017. (IV.11.) OBT határozat
47/2017. (IV.28.) OBT határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH utasításáról

3
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

16

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

16

CÍMADOMÁNYOZÁS
200.E/2017. (IV. 4.) OBHE határozat 2017. április hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
222.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
245.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
246.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
247.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
248.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
249.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
250.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
251.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
252.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
253.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
254.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
255.E/2017. (IV. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
259.E/2017. (IV. 24.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó megbízásáról
260.E/2017. (IV. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
262.E/2017. (IV. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
264.E/2017. (IV. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
265.E/2017. (IV. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
266.E/2017. (IV. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
267.E/2017. (V. 2.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
268.E/2017. (V. 2.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
269.E/2017. (V. 2.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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273.E/2017. (V. 4.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
277.E/2017. (V. 10.) határozat katonai bíró beosztásáról
284.E/2017. (V. 15.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
321.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
322.E/2017. (V. 22.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
220.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkár kijelöléséről
261.E/2017. (IV. 25.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok
kijelöléséről
271.E./2017. (V. 4.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
272.E/2017. (V. 4.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok
kijelöléséről
276.E./2017. (V. 9.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
278.E/2017. (V. 10.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

281.E/2017. (V. 11.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
286.E/2017. (V. 16.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák kijelölésének
megszüntetéséről
KIRENDELÉSEK
218.E./2017. (IV. 18.) OBHE
megszüntetéséről

határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének

221.E/2017. (IV. 18.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
256.E./2017. (IV. 20.) OBHE határozat bírák Győri Törvényszékre történő kirendeléséről
257.E./2017. (IV. 20.) OBHE
meghosszabbításáról
258.E./2017. (IV. 20.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének

határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő

kirendelésének

279.E./2017. (V. 11.) OBHE határozat bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi Ítélőtáblára
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280.E./2017. (V. 11.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
216.E/2017. (IV.18.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
263.E/2017. (IV.26.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
283.E/2017. (V.15.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

26

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
296.E/2017. (V. 19.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
297.E/2017. (V. 19.)OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fehérgyarmati Járásbíróságon egy

298.E/2017. (V. 19.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Fonyódi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

6
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299.E/2017. (V. 19.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
300.E/2017.(V. 19.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

301.E/2017.(V. 19.) OBHE
álláshelyre

határozat

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

302.E/2017.(V. 19.) OBHE
álláshelyre

határozat

Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

303.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági

304.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Kunszentmártoni Járásbíróságon egy

305.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Hatvani Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
306.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
307.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
308.E/2017. (V. 19.)OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Vásárosnaményi Járásbíróságon egy

309.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági

310.E/2017. (V. 19.)OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

311.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás az Esztergomi Járásbíróságon

egy

312.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
313.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
314.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

315.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

316.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy

317.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat

Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy

7
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járásbírósági bírói álláshelyre
318.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
319.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
320.E/2017. (V. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

323.E/2017. (V. 22.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
324.E/2017. (V. 22.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági

325.E/2017. (V. 22.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

326.E/2017. (V. 22.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Szombathelyi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

39

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

(4) Amennyiben a bíróság elnöke az OBH elnökének
kinevezési jogkörébe tartozó vezetőt kíván megbízottként
megbízni, úgy ahhoz az OBH elnökének előzetes
hozzájárulását kell kérnie.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
5/2017. (IV. 28.) OBH utasítása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi
szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá
tevékenységének irányításáról szóló
szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH
utasítás módosításáról

(5) A Kúria megbízottját az OBH elnökével való
egyeztetést követően a Kúria elnöke bízza meg.
(6) A megbízásról szóló okirat évente megújítandó
mellékletének tartalmaznia kell a megbízott

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:

a) által a tárgyévben ellátandó feladatokat és a teljesítési
határidőket,

1. §

a) a Fővárosi Törvényszéken a bírói alapilletmény 12%-a,

b) beszámolási kötelezettségének határidejét.
(7) A megbízott kiegészítő pótlékának mértéke

b) a Budapest Környéki
alapilletmény 10%-a,

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi,
polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb
feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról
szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a
továbbiakban: OBH utasítás) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

Törvényszéken

a

bírói

c) az egyéb bíróságokon - a d) pontban meghatározott
kivétellel – a bírói alapilletmény 8%-a,
d) a Kúrián a Kúria elnöke által megállapított összeg.”

„2. § (1) Az 1. § a)-c) pontjaiban felsorolt bíróságokon a
honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat
(a továbbiakban: védelmi feladatok) az elnök által
igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíró vagy
munkaköri feladatai melletti feladatok rendszeres
teljesítésével
megbízott,
felsőfokú
végzettséggel
rendelkező igazságügyi alkalmazott látja el. A
honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi megbízott (a
továbbiakban: megbízott) megbízása határozatlan időre
szól és a megbízó által visszavonható. A bíró megbízási
okiratának mintáját az 1. melléklet, az igazságügyi
alkalmazott megbízási okiratának mintáját a 2. melléklet
tartalmazza.

2. §
Az OBH utasítás 4. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

/A bíróságok
érdekében/

a

védelmi

feladataik

ellátásának

„(3) felkészülnek a megelőző védelmi helyzetben,
terrorveszélyhelyzetben,
rendkívüli
állapotban,
szükségállapotban és váratlan támadás idején az
igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedések
rendelettel történő bevezetése esetén a személyi és a
tárgyi feltételek megteremtésére;”.

(2) Az OBH-ban a megbízott feladatait a biztonsági
vezető látja el.

3. §

(3)
A
megbízott
megbízásáról,
a
megbízás
visszavonásáról a bíróság elnöke az OBH elnökét – az
OBH biztonsági vezetője útján - a megbízást vagy a
megbízás visszavonását követő 3 munkanapon belül
tájékoztatja.

Az OBH utasítás 5. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

/A megbízott/
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Az OBH utasítás az 1 - 2. melléklet szerinti 1 - 2.
melléklettel egészül ki.

„(6) kapcsolatot tart a megyei (fővárosi) védelmi bizottság
titkárságával, a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi
igazgatósággal és az OBH biztonsági vezetőjével;”.

8. §

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(1) Az OBH utasítás 6. §-át megelőző alcím cím helyébe
a következő alcím cím lép:

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

„Az OBH biztonsági vezetője”

1. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) OBH utasításhoz

(2) Az OBH utasítás 6. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„1. melléklet a 14/2012. (X. 18.) OBH utasításhoz

„(6) Az OBH biztonsági vezetője képviseli a bírósági
szervezetet a Honvédelmi Minisztérium védelmi
igazgatásért felelős szervezeti egysége, a minisztériumok
és más központi védelmi igazgatási szervek által
szervezett szakmai képzéseken, tanácskozásokon, éves
értékelő értekezleteken, illetve egyéb védelmi tárgyú
rendezvényeken.”

Ikt. szám:
MEGBÍZÁSI OKIRAT
honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi
feladatok ellátására

5. §

............. ............ bíró úr/asszony (szül. hely és idő:
…………….; an.: ………………….) részére

Az OBH utasítás 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 29. § (1) bekezdésében
meghatározott munkáltatói jogkörömben eljárva, a
bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi,
polgári- és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb
feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról
szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás 2.
§ (1) bekezdése alapján, a …………… (bíróság) illetékességi
területén honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi
igazgatási feladatok ellátásával bízom meg.

/A védelmi felkészülés helyzetének ellenőrzésére az 1. §
b) - e) pontjában nevesített bíróságokon:/
„c) az OBH biztonsági vezetője és más, az OBH elnöke
által kijelölt személy jogosult.”.
6. §
A Szabályzat 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül
ki:

2. A megbízás … év … hónap ... napjától határozatlan
időre szól; a megbízás a megbízó által visszavonható.

„(4) A honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi
feladatok ellátásáról szóló OBH elnöki kinevezések az
5/2017. (IV. 28.) OBH utasítás hatályba lépését követő
30. napon megszűnnek. Az 5/2017. (IV. 28.) OBH utasítás
hatályba lépését megelőzően a honvédelmi, polgáriés katasztrófavédelmi feladatok ellátására megkötött
megbízási szerződéseket a bíróság elnöke az utasítás
hatályba lépését követő 30. nappal felmondja. A bíróság
elnöke az 5/2017. (IV. 28.) OBH utasítás hatályba
lépését követő 30. nappal gondoskodik a hatályos
rendelkezéseknek megfelelő honvédelmi, polgári- és
katasztrófavédelmi feladatokkal megbízásról.”

3.

A Megbízott feladatait a melléklet tartalmazza.

…….. hely … év ... hónap ... nap
				
				

_________________________
munkáltatói jogkör gyakorlója

A megbízás egy példányát átvettem:
…… hely … év ... hónap ... nap
				
				_____________________________
					megbízott

7. §

Ikt. szám:
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Melléklet a …. ikt. számú megbízási okirathoz*
……. ……. bíró úr/asszony honvédelmi, polgári- és
katasztrófavédelmi megbízott feladatainak ….. év … hó
….nap - … év … hó … napjáig terjedő meghatározásához

továbbá
tevékenységének
irányításáról
szóló
szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás 2. §
(1) bekezdése alapján, a …………… (bíróság) illetékességi
területén honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi
igazgatási feladatok ellátásával bízom meg.

1. A Megbízott által tárgyévben ellátandó feladatok és
teljesítési határidejük:

5. A megbízás … év … hónap ... napjától határozatlan
időre szól; a megbízás a megbízó által visszavonható.
6.

2. A beszámolási kötelezettség tárgya és határideje:

A Megbízott feladatait a melléklet tartalmazza.

…….. hely … év ... hónap ... nap
				_________________________
				
munkáltatói jogkör gyakorlója

….… hely … év ... hónap ... nap
A megbízás egy példányát átvettem:
				
				

_________________________
munkáltatói jogkör gyakorlója

…… hely … év ... hónap ... nap

A melléklet egy példányát átvettem:

				_____________________________
					megbízott

…..… hely … év ... hónap ... nap
Ikt. szám:
_____________________________
		megbízott

Melléklet a …. ikt. számú megbízási okirathoz*
……. ……. tisztviselő úr/asszony honvédelmi, polgári- és
katasztrófavédelmi megbízott feladatainak ….. év … hó
….nap - … év … hó … napjáig terjedő meghatározásához

2. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) OBH utasításhoz
„2. melléklet a 14/2012. (X. 18.) OBH utasításhoz

1. A Megbízott által tárgyévben ellátandó feladatok és
teljesítési határidejük:

Ikt. szám:
2. A beszámolási kötelezettség tárgya és határideje:

MEGBÍZÁSI OKIRAT

…… hely … év ... hónap ... nap

honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi
feladatok ellátására

				_________________________
				
munkáltatói jogkör gyakorlója

............. ............ tisztviselő úr/asszony (szül. hely és idő:
………...….; an.: ………………….) részére

A melléklet egy példányát átvettem:

4. Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.)
8. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatói
jogkörömben eljárva, tekintettel az Iasz. 109. §
(3) bekezdésében foglaltakra; a bíróságok és az
Országos Bírósági Hivatalhonvédelmi, polgári- és
katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól,

…… hely … év ... hónap ... nap
				_____________________________
					megbízott
A melléklet egy példányát átvettem:
…..… hely … év ... hónap ... nap

*A mellékletet évente meg kell újítani.

				_____________________________
					megbízott
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2.6. írnok: 13 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
176 fő

HATÁROZATOK
37.SZ/2017. (V. 10.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszáma
225 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

39.SZ/2017. (V. 19.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói és egy írnoki álláshely
megszüntetéséről és a Kaposvári Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 303/2016. (VI.
13.) OBHE számú határozat módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Kaposvári Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshelyet (55. számú) és egy írnoki
álláshelyet 2017. május 22-ei hatállyal megszüntetek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017. május
22-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Kaposvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 303/2016.
(VI. 13.) OBHE számú határozat 1.2.5. és 2.6. pontját:

38.SZ/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói és egy írnoki álláshely
megszüntetéséről és a Balassagyarmati
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
296/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

A Kaposvári Törvényszék engedélyezett
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 38 fő,
Járásbírósági bírói létszám összesen: 47 fő
Bírói létszám mindösszesen: 82 fő
2.6. írnok: 35 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 269
fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Balassagyarmati Törvényszék
területén egy járásbírósági bírói álláshelyet (34. számú)
és egy írnoki álláshelyet 2017. május 22-ei hatállyal
megszüntetek.

A Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszáma 351
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
május 22-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 296/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.2.5. és
2.6. pontját:

40.SZ/2017. (V. 22.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéken és a Budapest
Környéki Törvényszéken
bírói túlbetöltések engedélyezéséről

A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 23 fő,

Járásbírósági bírói létszám összesen: 28 fő
Bírói létszám mindösszesen: 49 fő

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló 5/2013. (V.25.) OBH elnöki
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utasítás 3. számú melléklete 3. § (1) bekezdése alapján –
az országos keretszámra is tekintettel - 2018. április 30.
napjáig engedélyezem
1. a Fővárosi Törvényszék részére további 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását
•
a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában
2. a Budapest Környéki Törvényszék részére további
3 fő bírói túlbetöltés felhasználását és arra pályázat
kiírását
•
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiumában,
•
a Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiumában és
•
a Gödöllői Járásbíróságon polgári ügyszakban.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
41/2017. (IV.11.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
36/2017. ( IV.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás
módosításáról szóló 4/2017. (IV. 11.) OBH utasítás kiadásával.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács elfogadta a napirendet.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

37/2017. (IV.11.) OBT
határozat

42/2017. (IV.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a Kúria elnökének tájékoztatóját a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2016. évben folytatott gyakorlatról, különös
tekintettel a vezetői kinevezései esetén a véleményező
szerv javaslatától eltérés során figyelembe veendő elvek
tapasztalataira a gyakorlatban tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH Elnökének tájékoztatóját az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslatot érintő jogalkotási
folyamatról.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

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

43/2017. (IV.11.) OBT
határozat

38/2017. (IV.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért a bírósági igazgatás
hosszú távú feladatainak tervezéséről szóló OBHE határozatban foglaltakkal.

Az Országos Bírói Tanács az OBH tájékoztatását a
„Fenntartható fejlődés” program szakmai és igazgatási
tapasztalatai, a programból levonható következtetésekről tudomásul vette.

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

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

44/2017. (IV.11.) OBT
határozat

39/2017. (IV.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Ujvári Ákos Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé történő kinevezésével egyetért.

Az Országos Bírói Tanács a Bíróságok fejezet 2018. évi
költségvetési többletigényéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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45/2017. (IV.11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Debre Magdolna budai
központi kerületi bírósági bírót – kérelmére – 2017. május 1. napjától 2017. június 20. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

46/2017. (IV.11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Etikai Kódex alapján meghozandó állásfoglalások eljárási rendjének a 127/2016.
(XII.13.) OBT határozattal módosított 11/2015. (II.10.)
OBT határozat 2.§ (5) bekezdés a) pontja alapján a 2017.
március 31. napján előterjesztett kérelem vonatkozásában az állásfoglalás kiadását mellőzi, figyelemmel arra,
hogy a kérelemben felvetett kérdéskör nem etikai jellegű, hanem a 2011. évi CLXII. tv. (Bjt.) 40.§ (1), (3) és (4)
bekezdéseinek rendelkezéseit érintő jogi tárgyú
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

47/2017. (IV.28.) OBT
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH
utasításáról
Az Országos Bírói Tanács egyetért a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá
tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról szóló
5/2017. (IV. 28.) OBH utasítás kiadásával.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

rósági titkárát
a 2017. május 15. napjától 2020. május 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá
dr. Albrecht Krisztián Alberichet, a Fővárosi Törvényszék
bíráját 2017. május 15. napjától határozatlan időre
katonai bíróvá
kinevezte,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Boda János Pétert, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Pesti Brigittát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Zsigó Pált, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2017. április 15. napjától,
dr. Makszin Viktóriát, a Hajdúböszörményi Járásbíróság
bíráját,
dr. Nagy István Andrást, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
dr. Rácz Esztert, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíráját
2017. május 1. napjától,
dr. Dicső Gáborné dr. Harsányi Beáta Andreát, a Kisvárdai Járásbíróság bíráját,
dr. Ferencsin Rékát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Franczia Barbara Anettet, a Győri Járásbíróság bíráját,
dr. Kovács Bálint Gábort, a Sárvári Járásbíróság bíráját,
dr. Mikó Gergelyt, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Orosz Juditot, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
2017. május 15. napjától határozatlan időre,
dr. Bajcsi Anikót, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
Báderné dr. Szakter Gabriellát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
Fintáné dr. Vásárhelyi Juliannát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Horváth Eszter Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Osztheimer Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
Stegmajerné dr. Varga Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Tóth Miklós Ferencet, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Zétényi Andrást, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát
a 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Ódor Évát, a Tatabányai Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Péter -Szabó Tamást, a Nyíregyházi Járásbíróság bí-

dr. Debre Magdolnát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2017. június 20. napjával,
dr. Török Katalin Enikőt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2017. június 30. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,
dr. Kiss Sándort, a Kúria bíráját 2017. szeptember 30.
napjával - nyugállományba helyezés iránti kérelmére figyelemmel felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS
200.E/2017. (IV. 4.) OBHE határozat
2017. április hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2017. április 1. napjától
a Balassagyarmati Törvényszéken
dr. Barsi József László tanácselnöknek,
a Budapest Környéki Törvényszéken
dr. Réczey Katalin csoportvezetőnek,
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Mamusich Gertrúd bírónak
címzetes táblabíró címet,
2017. április 1. napjától
a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
Csontosné dr. Kelemen Mártának, a Kaposvári Járásbíróság bírájának,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Lakatosné dr. Mucsi Editnek, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának,
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2017. április 5. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Czesznak-Molnár Erikának, a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírájának,
2017. április 12. napjától
a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Tímár Tündének, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május
1. napjával a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

247.E/2017. (IV. 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. Balogh Márta bírót - a 97.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 1. napjával az
Esztergomi Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
222.E/2017. (IV. 18.) 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. Papp Tibor
bírót - a 726/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. július 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

248.E/2017. (IV. 20.) 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. Bajcsi Anikó bírót – a 653/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

245.E/2017. (IV. 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. Arany János
bírót - a 92.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel - 2017. május 1. napjával a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

249.E/2017. (IV. 20.) 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 Báderné dr.
Szakter Gabriella bírót – a 652/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

246.E/2017. (IV. 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 Kissné dr.
Gyuris Patrícia bírót - a 93.E/2017. (II. 17.) OBHE számú
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250.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Stegmajerné
dr. Varga Zsuzsanna bírót – a 647/2016. (XI. 17.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna bírót – a 658/2016. (XI. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

254.E/2017. (IV. 20.) 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. Tóth Miklós
Ferenc bírót – a 650/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

251.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth
Eszter Mária bírót – a 649/2016. (XI. 17.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

255.E/2017. (IV. 20.) 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. Zétényi
András bírót – a 651/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

252.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Osztheimer
Katalin bírót – a 648/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

259.E/2017. (IV. 24.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó
megbízásáról

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

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 2017. évi 1. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatot elbírálva

253.E/2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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közigazgatási ügyszakban

val a Nyíregyházi Járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

a Dél-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területére
dr. Gulyás Krisztinát, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2017. május 1. napjától
2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

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

265.E/2017. (IV. 26.) 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. Sörös László bírót - a 94.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 15. napjával a
Vásárosnaményi Járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

260.E/2017. (IV. 25.) 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. Kiss Andrea bírót - a 96.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 1. napjával a
Szentendrei Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

266.E/2017. (IV. 26.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Ivanov Dömötör Gyulát, a Kunszentmártoni Járásbíróság bíráját – a Szolnoki Törvényszék elnökének indítványára – a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesévé
történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján – 2017. május 1. napjától a Szolnoki Járásbíróságra áthelyezem.

262.E/2017. (IV. 25.) 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. Gulyás István bírót - a 90.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. június 1. napjával a
Hatvani Járásbíróságról az Egri Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

267.E/2017. (V. 2.) 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. Molnár Tibor Tamás bírót - a 88.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 15.
napjával a Miskolci Törvényszékről a Debreceni Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

264.E/2017. (IV. 26.) 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. Harman
Anikó bírót - a 94.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 15. napjá-
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268.E/2017. (V. 2.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

recht Krisztián Alberich fővárosi törvényszéki bírót - az
529/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 15. napjával katonai bírói munkakörbe a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Katonai Tanácsába beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Ódor
Éva bírót – a 29.E/2017. (I. 17.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 15. napjával a Budaörsi Járásbíróságra
osztom be.

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

284.E/2017. (V. 15.) 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. Kozák Henriett bírót - a 101.E/2017. (II. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. június 1. napjával
a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

269.E/2017. (V. 2.) 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. Péter-Szabó Tamás bírót – a 22.E/2017. (I. 17.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. május 15. napjával a Kisvárdai Járásbíróságra osztom be.

321.E/2017. (V. 19.) 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 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny
2017/3. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy
pályázat nem érkezett - eredménytelenné nyilvánítom.

273.E/2017. (V. 4.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hernádi Ildikó bírót - a 95.E/2017. (II. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. május 15. napjával a Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

322.E/2017. (V. 22.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést érintő
változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik
az álláshely betöltését - a Fővárosi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny

277.E/2017. (V. 10.)
határozat
katonai bíró beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján dr. Alb-
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272.E/2017. (V. 4.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

2017/1. számában a 87.E/2017. (II. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot - az ítélőtábla elnökének kezdeményezésére - eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Tóth Anna Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát és dr. Kiss Ildikót, a Kaposvári Járásbíróság bírósági titkárát 2017. május 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

KIJELÖLÉSEK
220.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

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

276.E./2017. (V. 9.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

Dr. Papp Andreát, a Balassagyarmati Járásbíróság bíráját, dr. Kuti Anettet és dr. Schieder Katalint, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági titkárait, dr. Papp-Csertyaszki Melindát, a Hatvani Járásbíróság bírósági titkárát,
valamint dr. Rácskay Jenőt, a Szombathelyi Járásbíróság
bírósági titkárát 2017. május 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 – hozzájárulásával – dr. Márta Máriát, a Ceglédi Járásbíróság bíráját
2017. június 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

261.E/2017. (IV. 25.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

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

278.E/2017. (V. 10.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

Dr. Pallagi Orsolyát, a Debreceni Törvényszék bírósági
titkárát és dr. Kerekes Szilviát, a Debreceni Járásbíróság
bírósági titkárát 2017. május 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Bernáthné dr. Oláh Editet, a Nyíregyházi Járásbíróság
bírósági titkárát 2017. június 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

271.E./2017. (V. 4.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

281.E/2017. (V. 11.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Szentirmay Andreát,
a Soproni Járásbíróság bíráját 2017. május 15. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Ivanov Dömötör Gyulát, a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesét, 2017. június 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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dő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett,
hozzájárulásával – a Kúriára kirendelem.

bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

286.E/2017. (V. 16.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bírák kijelölésének megszüntetéséről

256.E./2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
bírák Győri Törvényszékre történő
kirendeléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján – a kezdeményezésre jogosult indítványára – dr. Moróczné dr.
Medgyasszay Júliának és dr. Kaifis Lászlónak, a Székesfehérvári Törvényszék bíráinak a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését 2017. május 19.
napjával megszüntetem.

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. Szabó Györgyit és dr. Pfeifer Pétert, a Veszprémi
Törvényszék bíráit 2017. május 15. napjától 2018. május
14. napjáig terjedő időtartamra, - eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása
mellett, - a Győri Törvényszékre kirendelem.

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

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

KIRENDELÉSEK
218.E./2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének megszüntetéséről

257.E./2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára 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. Márki Zoltánnak, a Kúria tanácselnökének a Fővárosi
Ítélőtáblára történő kirendelését 2017. április 19. napjával megszüntetem.

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, Vargáné dr. Gerényi Mónikának, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bírájának 2017.
május 1. napjától 2017. május 12. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Fővárosi Ítélőtáblára
történő kirendelését meghosszabbítom.

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

221.E/2017. (IV. 18.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő
kirendeléséről

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

258.E./2017. (IV. 20.) OBHE
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára 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.
Jakabosné dr. Németh Monikát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét, 2017. május 1. napjától 2017. július 14.
napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából ere-

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

évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján

216.E/2017. (IV.18.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

dr. Lezsák Józsefnek, a Győri Ítélőtábla tanácselnökének,
dr. Sarmon Hedvignek és
dr. Szalay Róbertnek, a Győri Ítélőtábla bíráinak
2017. május 1. napjától 2017. július 15. napjáig terjedő
időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenységük megtartása mellett, hozzájárulásukkal - a
Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bakos Réka
Ilona, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2017. június 1. napjától határozatlan
időtartamra módosítom.

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

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

279.E./2017. (V. 11.) OBHE határozat
bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi
Ítélőtáblára

263.E/2017. (IV.26.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján a 622/2016. (XI. 14.) OBHE
határozat 20. pontjában foglaltakat – kérelemre - akként
módosítja, hogy Rostáné dr. Bot Ildikónak, a Fővárosi
Törvényszék tanácselnökének 2017. szeptember 1. napjától 2017. november 30. napjáig tartó, Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését mellőzi.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Hajdu
Csabát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2017.
május 1. napjától 2017. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

283.E/2017. (V.15.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

280.E./2017. (V. 11.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
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. Gyuris
Judit Évát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját 2017. június 1. napjától 2017. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából
eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Buzás
Brigitta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. június 1. napjától 2018.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK
ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke

Az Egri Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

dr. Bölkény Esztert 2017. március 8. napjától határozatlan időre,
dr. Vidéki Noémit 2017. március 20. napjától határozatlan időre,
dr. Tasnádi Csenge Katalint a 2017. április 10. napjától
2017. október 14. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Piti Sándort 2017. május 1. napjától határozatlan
időre a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumába bírósági
titkári munkakörbe.

dr. Magos Andreát, az Egri Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2017. május 1. napjától határozatlan időre az
Egri Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bódisné dr. Besenyei Kingát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját a 2017. május
1. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő időtartamra
a Pesti Központi Kerületi Bíróság általános elnökhelyettesévé,
dr. Turbucz Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék bíráját a
2017. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő
időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Márkus Anikót a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bíráját a 2017. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig
terjedő időtartamra a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Polgári Csoportba csoportvezető bírói munkakörbe,
dr. Palotás Gergely Pétert, a Fővárosi Törvényszék bíráját a 2017. április 10. napjától 2023. április 9. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumába csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Szász Levente Andrást, a Fővárosi Törvényszék bíráját a 2017. április 10. napjától 2023. április 9. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumába csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Deli Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2017. május 1. napjától határozatlan időre a
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra,
dr. Komlós Ádámot, a Fővárosi Törvényszék bírósági
fogalmazóját 2017. május 15. napjától a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra, bírósági titkári munkakörbe,

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bolyós Gergőt, a Salgótarjáni Járásbíróság bírósági
fogalmazóját 2017. május 1. napjától határozatlan időre
a Salgótarjáni Járásbíróságra,
dr. Fabók Katalint, a Balassagyarmati Törvényszék bírósági ügyintézőjét a 2017. május 15. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Balassagyarmati Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

Beszterceyné dr. Benedek Tímeát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját a 2017. április 5. napjától 2023. április 4. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki
Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma másodfokú polgári ügyszak csoportvezető bírájává.
dr. Ruzsics Zsófiát a 2017. április 18. napjától 2017.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
dr. Horváth Balázst, a Dunakeszi Járásbíróság bírósági
fogalmazóját 2017. május 8. napjától határozatlan időre
a Dunakeszi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

beosztotta

dr. Tóth Pétert, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
csoportvezető bíráját - vezetői kinevezésének lejártára
tekintettel - 2017. június 1. napjától a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe,

kijelölte

dr. Ördög-Korondi Nórát, a Ceglédi Járásbíróság bírósági titkárát 2017. május 1. napjától
dr. Horváth Balázst, a Dunakeszi Járásbíróság bírósági
titkárát 2017. május 8. napjától,
dr. Helmeczy Zsófiát, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát 2017. május 10. napjától

kijelölte

dr. Szolnoki Jánost, a Fővárosi Tövényszék bíráját 2017.
április 18. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására,
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dr. Markó-Papp Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2017. április 18. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult
bírósági titkárrá.

ben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.
A Szegedi Törvényszék elnöke

A Győri Törvényszék elnöke

kinevezte

dr. Ondré-Győrfi Emesét, a Szegedi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2017. április 17. napjától határozatlan
időre a Szegedi Járásbíróságra,
dr. Vasas Juditot, a Szegedi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2017. április 17. napjától határozatlan időre a
Szegedi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,

kinevezte

dr. Fehér Krisztina Évát, a Győri Járásbíróság bíráját a
2017. május 15. napjától 2023. május 14. napjáig terjedő
időtartamra a Győri Járásbíróságra csoportvezető bírói
munkakörbe,
dr. Sárkány Erzsébetet - a Pesti Központi Kerületi Bíróságról történő áthelyezésére tekintettel - 2017. május 1.
napjától határozatlan időre a Soproni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

beosztotta

Kardosné dr. Csorba Ágnest, a Szegedi Járásbíróság elnökét - vezetői tisztségről történő lemondására tekintettel 2017. május 11. napjától a Szegedi Járásbíróságra
bírói munkakörbe,

kijelölte

dr. Sárkány Erzsébetet, a Soproni Járásbíróság bírósági
titkárát 2017. május 8. napjától szabálysértési ügyekben,
valamint a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá,

kijelölte

dr. Ondré-Győrfi Emesét, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát 2017. április 25. napjától büntető, polgári (gazdasági), és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A Kaposvári Törvényszék elnöke

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

kijelölte

dr. Németh Károly Csabát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját 2017. május 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.

beosztotta

dr. Fövényesi Györgyöt, a Székesfehérvári Törvényszék
csoportvezető bíráját - a vezetői kinevezés lejártára tekintettel - 2017. május 1. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre bírói munkakörbe.

A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte

A Szolnoki Törvényszék elnöke

dr. Molnár Dalmát, a Miskolci Járásbíróság bírósági fogalmazóját, a 2017. május 1. napjától 2018. április 30.
napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Járásbíróságra,
dr. Pajó Anettet, a Mezőkövesdi Járásbíróság bírósági
fogalmazóját a 2017. május 1. napjától 2018. április 30.
napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe,

kinevezte

dr. Ivanov Dömötör Gyulát, a Kunszentmártoni Járásbíróság bíráját a 2017. május 1. napjától 2023. április 30.
napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesévé,

kijelölte

kijelölte

dr. Molnár Dalmát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát 2017. május 1. napjától büntető és szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
dr. Pajó Anettet, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát
büntetés-végrehajtási bírói hatáskörbe tartozó ügyek-

dr. Ivanov Dömötör Gyulát, a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesét a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területére 2017. május 10. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.
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A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

- 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 Szegedi Törvényszék elnöke a Bírósági Közlöny
2017/1. számának 47. oldalán megjelent, a Szegedi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyére (45. számú) kiírt
pályázatot a Bszi. 133. §-a alapján alapján eredménytelenné nyilvánította.

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

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói álláspályázatok kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.§
(5) bekezdésének a) pontján, továbbá a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.

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 Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői
tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az
elnök és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.

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

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

Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén
a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt
feltételeket.

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

zat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó
a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását
adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a „Jelentkezési segédlap”
kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.

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

A bírósági titkári 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.

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

Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.

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,

Az államilag elismert nyelvvizsgát szervező nyelvvizsga-központok aktuális listája az oktatas.hu/nyelvvizsga/
nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga linken érhető el.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályá-

27

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/4. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

- 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.

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

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

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

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról és
az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

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

A törvényszéki végrehajtói állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

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

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

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,
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hetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 20. napja 16.00 óra.

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

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság (1143
Budapest, Pf. 175.).

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (281. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék egy tanácselnöki álláshelyének (Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium 9. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges másodfokú bírói gyakorlat tartamának 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 Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen
terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a törvényszék 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),

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.
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A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Békési Járásbíróság elnöki álláshelyének (33. számú) betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 20. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

2. a Fővárosi Törvényszék egy tanácselnöki álláshelyének (Polgári Kollégium 52. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, ezen belül a másodfokú törvényszéki gyakorlatnak 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 Békési Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Gyulai Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A 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.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 30. napja 12.00 óra.
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A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

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 Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pécsi Törvényszék egy tanácselnöki (civilisztikai)
álláshelyének (14. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges polgári ügyszakos bírói gyakorlat tartamának 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 Szegedi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság 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,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szegedi 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 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 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék Elnöki Titkárság (7623 Pécs, Rákóczi
út 34.).

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (32. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
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2. a Szegedi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (45. számú) betöltésére.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Keszthelyi Járásbíróság elnöki álláshelyének (28.
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. 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 Szegedi 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 Keszthelyi 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 Zalaegerszegi 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. június 26. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

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

32

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/4. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

298.E/2017. (V. 19.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fonyódi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beadásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkársága (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.).

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

A Fonyódi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (65.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

296.E/2017. (V. 19.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (34.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja 16.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fonyódi Járásbíróság Elnöki Titkársága (8642 Fonyód,
Hunyadi J. u. 12-16.).

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

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

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

299.E/2017. (V. 19.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

297.E/2017. (V. 19.)OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fehérgyarmati
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. június 20. napja 16.00 óra.

A Fehérgyarmati Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(110. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Szentendrei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2001 Szentendre, Pf. 55.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fehérgyarmati Járásbíróság Elnöki Titkársága (4901 Fehérgyarmat, Kossuth tér 36.).

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

300.E/2017.(V. 19.) 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 (Büntető Kollégium 83. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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korlatnak van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. szeptember 29. napja 12.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 9. napja 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (6721 Szeged, Sóhordó u. 5.).

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16. 432. szoba).

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

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

303.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

301.E/2017.(V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium, Polgári Szakág 58. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakban, illetve
törvényszéken polgári ügyszakban, különösen a szerződésen kívüli kártérítési perekben, vegyes kötelmi
perekben, elsősorban a biztosítási jogviszonnyal ös�szefüggő perekben, valamint értékpapírokból származó
jogviszonnyal kapcsolatos perekben szerzett bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Járásbíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 9. napja 12.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16. 432. szoba).

304.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kunszentmártoni
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A Kunszentmártoni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (80. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

302.E/2017.(V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (Büntető Kollégium 15. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban, valamint
a törvényszéken büntető ügyszakban eltöltött bírói gya-

A pályázat benyújtásának helye:
Kunszentmártoni Járásbíróság Elnöki Titkársága (5440

34

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/4. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

307.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Kunszentmárton, Kossuth L. u. 18.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

305.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Hatvani 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. június 15. napja.

A Hatvani Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (60.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Hatvani Járásbíróság Elnöki Titkársága (3000 Hatvan,
Kossuth tér 7.).

308.E/2017. (V. 19.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Vásárosnaményi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A Vásárosnaményi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói (117. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

306.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (48.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Vásárosnaményi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4800
Vásárosnamény, Szabadság tér 1.).

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

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

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

309.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (153.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja.

számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Esztergomi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2500 Esztergom, Széchenyi tér 22.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 20. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága ( 2101 Gödöllő,
Pf. 10.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

312.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (40.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

310.E/2017. (V. 19.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
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. június 15. napja.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Büntetés-végrehajtási Csoport 252. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér u. 17.)
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. június 20. napja 16.00 óra.

313.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói (45.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

311.E/2017. (V. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás az Esztergomi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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314.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (Gazdasági Csoport 517. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1043 Budapest, Tavasz u. 21.).

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

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

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

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

317.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (580. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

315.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (575. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

318.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

316.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 154. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2017. november
10. napjáig elhalasztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (623. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
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319.E/2017. (V. 19.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

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

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 140. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2017. szeptember
5. napjáig elhalasztom.

324.E/2017. (V. 22.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (IX.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

320.E/2017. (V. 19.) 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. június 15. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (Gazdasági Csoport 498. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2101 Gödöllő,
Pf. 410.).

A pályázat elbírálásánál a gazdasági 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. június 15. napja.

325.E/2017. (V. 22.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

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

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

323.E/2017. (V. 22.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

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

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (Gazdasági Kollégium XVIII. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 177.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat elbírálásánál a gazdasági ügyszakban szerzett bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2017. június 15. napja.
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326.E/2017. (V. 22.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

Markó u. 27.), vagy személyesen az Elnöki Kezelőiroda
(II. emelet 16.)

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT

a Fővárosi Törvényszék területén (Pesti Központi Kerületi Bíróság) egy fő végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

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

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

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. június 23. napja 16.00 óra.

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

A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.), vagy személyesen az Elnöki Kezelőiroda
(II. emelet 16.)

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

HÍREK

EGYÉB PÁLYÁZATOK

Igazolványok érvénytelenítése

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT

Dr. Szabolcs Mónikának, a Pécsi Járásbíróság bírájának
az AA 108807 számú bírói igazolványa,
Hajdu Zoltánnak, a Kúria tisztviselőjének a BA 177274
számú,
Vitáli Bettinának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság írnokának a BA 182594 számú,
Koszta Natáliának, a Szolnoki Járásbíróság írnokának a
BA 184079 számú,
dr. Gerencsér Csabának, a Monori Járásbíróság bírósági
titkárának a BC 604068 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szombathelyi Törvényszék területén 2 bírósági titkári
álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. június 30. napja 14.00 óra.
A pályázatok benyújtásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.).

Az igazolványok érvénytelenek.

VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék területén egy végrehajtói állás
betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. június 26. napja 16.00 óra.
A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
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