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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

10

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2017. (VII. 13.) OBH utasítása a bírósági fogalmazók felvételi
rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói
titkári hálózatról
AJÁNLÁS

19

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2017. (VII. 21.) OBH elnöki ajánlása a Kúria, az ítélőtáblák és
a törvényszékek beszerzéseire vonatkozó szabályzatról
HATÁROZATOK

31

78.SZ/2017. (VI . 29.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
79.SZ/2017. (VII. 11.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
80.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 45.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
81.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói és
egy írnoki álláshely rendszeresítéséről, és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
82.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE határozat a Nyíregyházi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely csoportvezető bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Nyíregyházi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 61.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE számú határozat módosításáról
83.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE határozat a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

33

32/2017. (III. 14.) OBT határozat a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak Juhász Andor-díj
adományozásáról és a 2017. évi címadományozásáról
33/2017. (III. 14.) OBT határozat a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2017. évi adományozásáról
57/2017. (VI.13.) OBT határozat
58/2017. (VI.13.) OBT határozat
59/2017. (VI.13.) OBT határozat

3
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60/2017. (VI.13.) OBT határozat
61/2017. (VI.13.) OBT határozat
62/2017. (VI.13.) OBT határozat
63/2017. (VI.13.) OBT határozat
64/2017. (VI.13.) OBT határozat
65/2017. (VI. 13.) OBT határozat
66/2017. (VI. 13.) OBT határozat
67/2017. (VI. 13.) OBT határozat
68/2017. (VI. 13.) OBT határozat
69/2017. (VI. 13.) OBT határozat
70/2017. (VI.13.) OBT határozat
71/2017. (VI.13.) OBT határozat
72/2017. (VI.13.) OBT határozat
73/2017. (VI.13.) OBT határozat
74/2017. (VI.22.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése tárgyában
76/2017. (VI.29.) OBT határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH utasításáról
77/2017. (VII.4.) OBT határozat bíró lemondási ideje tartamának meghatározása tárgyában
78/2017. (VII.5.) OBT határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH utasításáról
79/2017. (VII.13.) OBT határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH utasításáról

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

40

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

41

CÍMADOMÁNYOZÁS
353.E/2017. (VI. 7.) OBHE határozat 2017. június hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
282.E/2017. (V. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről

4
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334.E/2017. (V. 26.) OBHE határozat az Egri Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
447.E/2017. (VI. 26.) OBHE számú határozat európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
449.E/2017. (VI. 28.) határozat katonai bíró beosztásáról
450.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
451.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
452.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
453.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
454.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
455.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
456.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
457.E/2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
458.E/2017. (VI. 29.) OBHE
határozat
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

a

Miskolci

Törvényszék

Büntető

Kollégiuma

459.E/2017. (VI. 29.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
465.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
466.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
467.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
468.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
469.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
470.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
471.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
472.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
473.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
474.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
475.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
476.E/2017. (VII. 3.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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479.E/2017. (VII. 4.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék bírájának a Budapest Környéki
Törvényszék elnökhelyettesi feladatainak ellátásával való megbízásáról
482.E/2017. (VII. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
490.E/2017. (VII. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
530.E/2017. (VII. 21.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
532.E/2017. (VII. 21.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
534.E/2017. (VII. 21.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
366.E/2017. (VI. 13.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
462.E/2017. (VI. 30.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
487.E/2017. (VII. 11.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
448.E./2017. (VI. 28.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
460.E./2017. (VI. 30.) OBHE határozat bírák Debreceni Ítélőtáblára történő kirendeléséről
461.E./2017. (VI. 30.) OBHE határozat bírák Győri Ítélőtáblára történő kirendeléséről
463.E/2017. (VI. 30.) OBHE
kirendeléséről

határozat katonai bíró Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő

464.E./2017. (VII. 3.) OBHE számú határozat bíró kirendelésének meghosszabbításáról a Budapest
Környéki Törvényszékre
EGYÉB HATÁROZATOK
357.E/2017. (VI.7.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
446.E/2017. (VI. 26.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
480.E/2017. (VII.6.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
484.E/2017. (VII.10.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő beosztásáról
485.E/2017. (VII. 11.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról

6
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A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

50

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Győri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

57

505.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat pályázati határidő módosításáról
506.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
507.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Sárvári Járásbíróságon egy járásbírósági

508.E/2017. (VII. 20.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
509.E/2017. (VII. 20.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Kisvárdai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
510.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
511.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Mezőtúri Járásbíróságon egy járásbírósági

512.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági

513.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat

Pályázati kiírás a Kunszentmártoni Járásbíróságon egy

7
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járásbírósági bírói álláshelyre
514.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
515.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

516.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre
517.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre
518.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

519.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

520.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

521.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

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

522.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

523.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

524.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

531.E/2017. (VII. 21.) OBHE határozat Pályázat kiírás az Esztergomi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
533.E/2017. (VII. 21.) OBHE határozat Pályázat kiírás az Soproni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
535.E/2017. (VII. 21.) OBHE határozat Pályázat kiírás a Fonyódi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
536.E/2017. (VII. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági

EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI TITKÁRI HÁLÓZAT KOORDINÁTOR-HELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása

8
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EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI TITKÁRI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

65

Igazolványok érvénytelenítése

9
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

pályázat) benyújtásával pályázhatja meg. Melléklet
a pályázónak az álláshely elnyerésére vonatkozó
motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs
levele és az e §-ban előírt dokumentum.”

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
7/2017. (VII. 13.) OBH utasítása
a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH
utasítás módosításáról

(2) Az Utasítás 10. § (3) – (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A pályázatot postai úton vagy személyesen,
igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör
gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával kell az OBH-hoz
benyújtani, a pályázati kiírásban szereplő címre, olyan
időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó
napján megérkezzen.”

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:

(4) A kitöltött jelentkezési laphoz mellékletként csatolni
kell:

1. §

a) a motivációs levelet,

(1) A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló
szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Utasítás) 5. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

b) a pályázó önéletrajzát,
c) a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
ennek hiányában - a (10) bekezdésben írtakra is
figyelemmel - az abszolutóriumot vagy az államvizsgát
megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító
egyetemi igazolást,

„(1) Az OBH az egyetemek megkeresése útján köteles
beszerezni minden év november 15. napjáig a soron
következő őszi-téli, valamint minden év április 15.
napjáig a soron következő tavaszi-nyári záróvizsgaidőszakok tervezett idejére vonatkozó adatokat. Az OBH
az ezen adatokból készített összesített kimutatást az
OBH elnökének öt munkanapon belül bemutatja.”
(2) Az Utasítás 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül
ki:

d) a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában - a (10)
bekezdésben írtakra is figyelemmel - a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító
okiratot.”

„(5) A kinevező a (4) bekezdés b) pontban meghatározott
egységes álláshely betöltési határidőtől eltérhet:

(3) Az Utasítás 10. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

a) ha a kinevezéssel érintett pályázó méltányolható
okból ezt írásban kérte; vagy

„(6) Többletpont eléréséhez a pályázat benyújtásakor
- a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - egyidejűleg
csatolni kell a 32. § (1) bekezdés szerinti, többletpontra
jogosító körülményeket igazoló okiratokat. Amennyiben
a pályázó a pályázati határidő lejártát követően szerez
jogosultságot többletpontra, ebben az esetben az ehhez
szükséges igazolást legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a
vizsgák megkezdésének időpontjáig nyújthatja be.”

b) a 36. § (3) bekezdésben foglalt esetben.”
2. §
(1) Az Utasítás 10. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(4) Az Utasítás 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel
egészül ki:

„(1) A pályázó a kiírt álláshelyet a 2. melléklet szerinti
jelentkezési lap és mellékletei (a továbbiakban együtt:
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a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell
számítani:

„(6a) Többletpont eléréséhez a (6) bekezdésben
szereplő okiratokon túl a pályázó csatolja a jogi
diplomájának megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga
bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát. A 32.
§ (1) bekezdésben szereplő tények fennállását a pályázó:

a)„summa cum laude” („praeclare”) minősítésű jogi
diploma: 20 pont;
b) „cum laude” minősítésű jogi diploma: 15 pont;

a) a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített
szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a
szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt
igazolással;

c) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt legalább
6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltése,
az adott bíróság elnöke által teljesítettként igazolva: 6
pont;

b) bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati
jogviszonyban töltött idejét a munkáltatói jogkör
gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolással;

d) bíróságon eltöltött egyéb, legalább 6 hetes szakmai
gyakorlat, az adott bíróság elnöke által teljesítettként
igazolva: 6 pont,

c) diplomájának minősítését, amennyiben az oklevél
mellékletében szerepel, annak közjegyző által hitelesített
másolatával;
d) külföldi tanulmányútját a kiküldő egyetem által
kiállított magyar nyelvű igazolással
igazolja.”

e) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai
gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltése,
amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább
3 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely
vezetője) által teljesítettként igazolva: 3 pont;

(5) Az Utasítás 10. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

f) bírósági ügyintézőként eltöltött legalább 3 hónap: 6
pont;

„(7) Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett
tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el
vagy különdíjat kapott, úgy - a felvételi versenyvizsga
során adható többletpontok elérése érdekében - e
tényre a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése
útján hivatkoznia kell.”

g) a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányúton
való részvétel: 4 pont;
h) az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton és
OTDK-n elért

3. §

ha) 3. helyezés: 4 pont,

Az Utasítás 29. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

hb) 2. helyezés: 6 pont,
hc) 1. helyezés: 8 pont,

„(1) Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a
szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud
megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója
vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3
munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben
alapos és igazolt okra hivatkozva kimentheti. A kimentési
ok elfogadása esetén a pályázó részére egy alkalommal
pótvizsga lehetőséget kell biztosítani.”

i) OBH által meghirdetett tudományos pályázaton
kapott különdíj: 4 pont;
j) a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú
nyelvvizsgán túl megszerzett
ja) felsőfokú nyelvvizsga: 8 pont,

4. §

jb) felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga: 10 pont,

Az Utasítás 32. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

jc) minden további középfokú nyelvvizsga: 6 pont;
jd) középfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga: 8 pont.”

„(1) A pályázó az alábbi feltételek megléte esetén
többletpontokban részesül, amely többletpontokat

5. §
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munkanapon belül értesítenie kell. Az értesítés a felvételt
nyert pályázók esetében tartalmazza a munkába állás
kezdő időpontjának megjelölését is.

Az Utasítás 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § Az OBH a kinevezők részére a 32. § (3) bekezdése
alapján eredményes versenyvizsgával rendelkező
pályázó - vagy ha több pályázó van, közülük az utolsó
- szóbeli versenyvizsgáját követő - három munkanapon
belül megküldi
a) a benyújtott pályázatokat és az azokhoz csatolt
okiratokat,

(2) A kinevezők az (1) bekezdés szerinti értesítésükkel
egyidejűleg - amennyiben olyan pályázók pályázatait
utasították vissza, akik a rangsorban megelőzik a
kinevezett pályázókat - OBH személyügyekért felelős
főosztálya vezetőjének írásban jelzik a rangsortól való
eltérés indokait.”

b) az írásbeli és a szóbeli versenyvizsgáról szóló
értékelőlapot,

(2) Az Utasítás 36. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

c) az álláshelyek pályázó által megjelölt sorrendjéről és a
pályázó által elért összpontszámról szóló tájékoztatást.”

„(4) A több álláshelyet is megjelölő pályázó kinevezéséről
az OBH a sorrendben megjelölt további bíróságok
elnökét a kinevezésről való tudomásszerzést követően
haladéktalanul tájékoztatja.”

6. §

9. §

Az Utasítás 34. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

Az Utasítás 38. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) A kinevező a 33. §-ban meghatározott okiratok
megérkezését követő tizenöt napon belül valamennyi
pályázót meghallgatja. Ha a 37. § (2) bekezdése
szerinti pályázók száma eléri a kiírt álláshelyek számát
és az álláshelyek így maradéktalanul betölthetőek,
ebben az esetben csak a 37. § (2) bekezdése szerinti
pályázók meghallgatása kötelező, a többi pályázót a
kinevező meghallgathatja. A kinevező a pályázatok
véleményezésére felkérheti a bírói tanácsot, amelynek
tagjai a meghallgatáson részt vehetnek.”

„(2) Az OBH - a 38. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
esetet kivéve - a kinevező értesítésétől számított öt
munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a 39. § (1)
bekezdése szerinti várólistán szereplő személyeket
a betöltetlen álláshelyről, s felhívja őket, hogy a
tájékoztatás elküldésétől számított öt napon belül
e-mailben nyilatkozzanak, kívánják-e, hogy a kinevező
az egy éven belül szerzett pontszámuk alapján, újabb
felvételi eljárás nélkül bírálja el a pályázatukat az adott,
betöltetlen álláshelyre. Ha a pályázó határidőben nem
nyilatkozik, azt a kinevező nemleges nyilatkozatnak
tekinti.”

7. §
Az Utasítás 35. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

10. §

„(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalakor
a kinevező a pályázók versenyvizsga során elért
eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor)
figyelemmel dönt, melynek során kinevezi a legmagasabb
összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb
összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15 %-kal
kevesebb pontot elért pályázót.”

Az Utasítás a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) OBH utasítással
módosított
rendelkezéseket
hatályba
lépésüket
követően kiírt pályázatok esetében kell alkalmazni.”

8. §

11. §

(1) Az Utasítás 36. § (1)-(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(1) Az Utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Utasítás 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

„(1) A kinevezőnek a 35. § (1) bekezdése szerinti
döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH
személyügyekért felelős főosztályának vezetőjét két

12. §
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értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.

(1) Az Utasítás

A pályázó a kiírt álláshelyet a 2. melléklet szerinti
jelentkezési lap és mellékletei (a továbbiakban együtt:
pályázat) benyújtásával pályázhatja meg. Melléklet
a pályázónak az álláshely elnyerésére vonatkozó
motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs
levele és a 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás 10. (1)
bekezdésében előírt dokumentum. A motivációs levél
terjedelme legfeljebb kettő - 12-es betűmérettel, géppel
írott - A/4-es oldal lehet.

a) 10. § (10) bekezdésében a „szóbeli vizsga napján”
szövegrész helyébe a „szóbeli vizsga napján, a vizsgák
megkezdésének időpontjáig”;
b) 24. §-ában a „jelentkezési adatlapját” szövegrész
helyébe a „jelentkezési lapját”
szöveg lép.

13. §

A pályázathoz csatolni kell:
- a kitöltött jelentkezési lapot;

Hatályát veszti az Utasítás 42. § (2) – (3) bekezdése.
14. §

- motivációs levelet;
- az önéletrajzot;

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát
vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző
utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolást;

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

- a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító
okirat másolatát.

1. melléklet a 7/2017. (VII. 13.) OBH utasításhoz
„1. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz
A...............................
..................................
.................................. Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
a ................... Bíróságon
.......
a ................... Bíróságon
.......
a ................... Bíróságon
.......
bírósági fogalmazói állás betöltésére.

A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány - az OBH-hoz személyesen vagy postai
úton - legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga
megkezdésének időpontjáig nyújtható be.
A pályázathoz - amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni - csatolni kell:

A pályázat beérkezésének határideje: ..............................
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: .................................
A szóbeli versenyvizsga időpontja: ...................................
A pályázat elbírálásának határideje: .................................
Az állás betöltésének időpontja: .......................................

az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt
igazolást,

A pályázatot és mellékleteit az Országos Bírósági
Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 1
példányban személyesen vagy postai úton benyújtani.

a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes
szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt
és lepecsételt igazolást,

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók

az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen
történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat
időtartama legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke
(szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt
igazolást,

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése
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a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és
lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi
szolgálati jogviszonyban töltött idejéről;

jogosult az adatok kezelésére. A más törvénynek való
megfelelés rovatban az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdését
kell megjelölni.

a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített
másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude”
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel,

A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései,
az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.”

a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű
igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához
kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról,

2. melléklet a 7/2017. (VII. 13.) OBH utasításhoz

az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat
másolatát,

„2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz

a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,

JELENTKEZÉSI LAP
bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott
pályázathoz

a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú
vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

1. Pályázó neve

2. Megpályázott bírósági
bíróságonként, sorrendben1

Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett
tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy
különdíjat kapott, úgy - a felvételi versenyvizsga során
adható többletpontok elérése érdekében - e tényre a
pályázata benyújtásával egyidejűleg hivatkoznia kell.

fogalmazói

álláshely(ek)

1.
2.
3.

3. Pályázó adatai
3.1. Születési neve

Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok
pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga
időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal
igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben
nem áll fenn.

3.2. Anyja leánykori neve

3.3. Születési helye, ideje (év, hónap, nap)
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan
a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és
- a birosag.hu weboldalon, a „Pályázatok” címszó alatt
megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasításból
tájékozódhatnak.

3.4. Személyi igazolvány
száma

3.5. Állampolgársága

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a
„Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az
OBH is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4)
bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján

3.6. Állandó lakcíme
2 Amennyiben a pályázó több álláshelyre nyújt be pályázatot,
további kérelmét bíróságonként sorrendben pótlapon kell
előterjesztenie.
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Település neve

5. Államilag elismert nyelvvizsga
nyelv

fok

típus

Utca, út,
tér, egyéb
Házszám

Emelet

Ajtó
6. OBH által meghirdetett vagy egyéb tudományos
pályázatokon való részvétel (téma, helyezés, különdíj)

3.7. Értesítési címe
Irányítószám

7. Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak,
külföldi képzések stb.)

Település neve

8. Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés

Utca, út,
tér, egyéb

9. További diplomák, egyéb végzettség
Házszám

Emelet

Ajtó
Alulírott pályázó kijelentem, hogy nem állok
cselekvőképességet
érintő
gondnokság
és/vagy
támogatott döntéshozatal hatálya alatt.

3.8. Értesítési
telefonszám:

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

3.9. Értesítési
elektronikus levélcím2

Kelt

3.10. Jelenlegi munkahelyének neve

		

Pályázó aláírása

Tájékoztatom, hogy a fogalmazói kinevezéshez
szükséges minimum pontszámot elért, de felvételt nem
nyert pályázókról az Országos Bírósági Hivatal évente
országos jegyzéket (várólista) készít.

3.11. Jelenlegi munkahelyének címe

3.12. Jelenlegi munkahelyén betöltött munkaköre
Kérem, nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e ahhoz,
hogy adatai az országos névjegyzékben szerepeljenek.
4. Jogi diploma
fokozata

kiállításának dátuma
(év, hónap, nap)

oktatási
intézmény

tagozat (nappali,
levelező stb.)

Hozzájárulok
			

		

Igen
Nem

Pályázó aláírása

Kérem, szíveskedjék az Országos Bírósági Hivatal (1055
Budapest, Szalay u. 16.) részére írásban bejelenteni,
amennyiben kéri a várólistáról való törlését.

2 Kötelező feltüntetni, különösen a pályázó 38. § (2) bekezdésében szereplő elektronikus tájékoztatása érdekében.
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Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli
versenyvizsga időpontjától számított egy naptári éven
belül újabb pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói
állásra, kérheti, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb
versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.

A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány - az OBH-hoz személyesen vagy postai
úton - legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga
megkezdésének időpontjáig nyújtható be.

Amennyiben a fenti feltételnek megfelel, kérem,
nyilatkozzon arról, hogy kéri-e pályázata szerzett
pontszáma alapján történő, újabb versenyvizsga nélküli
elbírálását.

A pályázathoz - amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni - csatolni kell:

Kérem Igen
Nem

az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt
igazolást,

FIGYELEM! Igen válasz csak abban az esetben jelölhető,
ha a pályázó
várólistán szerepel és
a korábbi szóbeli versenyvizsgáját követő 1 éven
belül nyújt be újabb pályázatot.

a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes
szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt
és lepecsételt igazolást,
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen
történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat
időtartama legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke
(szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt
igazolást,

Pályázó aláírása

a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és
lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi
szolgálati jogviszonyban töltött idejéről;

Kódszám3

a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített
másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude”
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel,

JELENTKEZÉSI LAP MELLÉKLETE
(a pályázó tölti ki)
A pályázathoz csatolni kell:

a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű
igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához
kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról,

- a kitöltött jelentkezési lapot;
- motivációs levelet;

az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat
másolatát,

- az önéletrajzot;
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát
vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző
utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolást;

a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,

- a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító
okirat másolatát.

a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú
vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.
Kérem, szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz

3 Nem a pályázó tölti ki.
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a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolata,

mely dokumentumokat csatolta:


Jelentkezési lap



Önéletrajz



Motivációs levél



Jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata


a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú
vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolata.”

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
8/2017. (VII. 13.) OBH utasítása
az európai jogi szaktanácsadói titkári
hálózatról


Az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző
utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolás


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva az európai jogi
szaktanácsadói titkári hálózat tagjainak megbízásáról, a
megbízás megszűnéséről, a titkári hálózatról, a hálózat
tagjainak jogairól és kötelezettségeiről a következő
normatív utasítást adom ki:

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti)


A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának
kezdeményezését tanúsító okirat másolata


Pótlap


az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt
igazolást,

1. A szabályzat célja
1. § A normatív utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja,
hogy az európai jogi szaktanácsadói hálózat keretein
belül működő európai jogi szaktanácsadói titkári hálózat
(a továbbiakban: titkári hálózat) hatékonyan elősegítse
az európai jog megfelelő alkalmazását a magyar bírósági
rendszerben a peres és nem peres eljárásokban, a
bírák és bírósági titkárok az európai jogi szaktanácsadó
titkárok (a továbbiakban: szaktanácsadó titkár) speciális
ismereteire támaszkodva alkalmazzák az uniós
joganyagot, megismerjék az Európai Unió Bírósága és
az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatát
a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés és
koordináció megerősítése és fokozása érdekében,
a szaktanácsadó titkárok feladataik ellátása és a
képzéseken való részvétel által alkalmassá váljanak arra,
hogy bírói kinevezésük után szaktanácsadói feladatokat
lássanak el.


a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes
szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt
és lepecsételt igazolást,

az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen
történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat
időtartama legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke
(szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt
igazolást,

a munkáltatói jogkör gyakorolója által aláírt és
lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi
szolgálati jogviszonyban töltött idejéről,

a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített
másolata, amennyiben a diploma „summa cum laude”
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel,

2. A szabályzat hatálya
2. § A szabályzat hatálya az ítélőtáblára és a törvényszékre
(a továbbiakban: bíróság), továbbá az Országos Bírósági
Hivatalra (a továbbiakban: OBH) terjed ki.


a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű
igazolás a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához
kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról,

3. Szaktanácsadói titkári hálózat

az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat
másolata,

3. § (1) A titkári hálózat az európai jogi szaktanácsadói
hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasításban (a
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5. A szaktanácsadó titkárt megillető juttatás

továbbiakban: szaktanácsadói szabályzat) meghatározott
európai jogi szaktanácsadói hálózat bírósági titkárokból
álló része.

5. § A szaktanácsadó titkár a szaktanácsadói titkári
feladatok ellátásáért havonta a bírói alapilletmény 12
%-ának megfelelő mértékű céljuttatásra jogosult.

(2) A titkári hálózat tagjai a regionalitás elvén alapulva, a
szabályzat szerint meghatározott illetékességi területen
működnek.

6. A szaktanácsadó
helyettese

(3) A titkári hálózat tagja a titkári hálózat koordinátorhelyettese és az európai jogi szaktanácsadó titkár.

titkári

hálózat

koordinátor-

4. A szaktanácsadó titkárokra vonatkozó szabályok

6. § (1) A koordinátor munkáját a titkári koordinátorhelyettese segíti. A titkári hálózat koordinátor-helyettese
határozatlan időre kinevezett bíró.

4. § (1) A szaktanácsadó titkár az 1. mellékletben
meghatározott, egyetlen illetékességi területre kap
megbízást.

(2) A titkári hálózat koordinátor-helyettesére a
szaktanácsadói
szabályzat
koordinátor-helyettesre
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A szaktanácsadó titkárt az OBH elnöke pályázat útján
bízza meg.

7. A szaktanácsadói szabályzat alkalmazandó
rendelkezései

(3) A szaktanácsadó titkári helyek számát az ítélőtáblák
illetékességi területei szerint az 1. melléklet tartalmazza.

7. § A titkári hálózatra, valamint a szaktanácsadó titkárra
a szaktanácsadói szabályzat

(4) Az adott illetékességi területhez tartozó ítélőtáblák
hatáskörére, illetékességére, bírói és bírósági titkári
létszámára, valamint az európai joggal kapcsolatos
munkájára figyelemmel az OBH elnöke az 1. mellékletben
meghatározott létszámon túli további szaktanácsadó
titkári helyek engedélyezésére, szaktanácsadó titkári
pályázat kiírására jogosult. E jogkör az OBH elnökét
abban az esetben is megilleti, ha adott szaktanácsadó
titkári tevékenység a szaktanácsadói szabályzat 9. § (1)
bekezdés g) pontja alapján folytatható.

a) 5-6. §-át;
b) 7. § (1)-(3) bekezdését;
c) 9. §-át, azzal a kiegészítéssel, hogy a szaktanácsadói
titkár megbízása megszűnik a bíróvá kinevezésével is;
d) 10. §-át azzal, hogy a szaktanácsadó titkár bíróvá
kinevezésének esetén a megbízás megszűnésének napja
a bíróvá kinevezés napja;
e) 11. §-át;
f) 12. § (4) bekezdését;
g) 13. §-át;
h) 14. §-át;
i) 19. §-át; és
j) 20 §-át

(5) Az OBH elnöke a szaktanácsadó titkári helyeket az
1. mellékletben meghatározott illetékességi területek,
illetve az egyes ügyszakok között határozott időre
átcsoportosíthatja.

megfelelően alkalmazni kell, azzal hogy ahol a
szaktanácsadói szabályzat alkalmazandó rendelkezése
szaktanácsadót, azon a szaktanácsadó titkárt, ahol bírót,
azon a bírósági titkárt, ahol szaktanácsadói hálózatot
említ, a titkári hálózatot is érteni kell.

(6) A szaktanácsadói titkári megbízás időtartama három
év. A szaktanácsadó titkár megbízása az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 42/D. § szerinti
központi igazgatási feladat végrehajtására szól.

8. Átmeneti és záró rendelkezések

(7) A szaktanácsadó titkár a szaktanácsadó bírák
kötelező képzésén túl további képzésen vesz részt.

8. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

(8) A szaktanácsadó titkárt feladata ellátása során
szaktanácsadó bíró nem utasíthatja, feladatát az
ügyszak szerinti koordinátor-helyettes, a titkári hálózat
koordinátor-helyettese és a koordinátor felügyelete
alatt látja el.

(2) A titkári hálózat koordinátor-helyettesi megbízására
irányuló pályáztatást az OBH az utasítás hatályba
lépésétől számított négy hónapon belül folytatja le.
(3) A szaktanácsadó titkárok első alkalommal történő
megbízása érdekében az OBH a pályáztatást az utasítás
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hatályba lépését követő öt hónapon belül folytatja le.

4.

Győri
Ítélőtábla

4-6

1-2

1-2

1

1

5.

Pécsi
Ítélőtábla

4-6

1-2

1-2

1

1

6.

Szegedi
Ítélőtábla

4-6

1-2

1-2

1

1

Összesen:

24-36

6-12

6-12

6

6

9. Módosító rendelkezések
9. § A szaktanácsadói szabályzat:
a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „négy helyettese”
szövegrész helyébe az „öt helyettese”;
b) 19. § (1) bekezdésében „- a polgári-gazdasági,
büntető-, közigazgatási, valamint munkajogi ügyszaknak
megfelelően –” szövegrész helyébe „- a polgári-gazdasági,
büntető-, közigazgatási, munkajogi ügyszaknak, valamint
az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatnak
megfelelően –”;
c) 1.melléklet 2. pontjában a „4 fő” szövegrész helyébe
az „5 fő” szöveg lép.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

AJÁNLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
3/2017. (VII. 21.) OBH elnöki ajánlása
a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek
beszerzéseire vonatkozó szabályzatról

1. melléklet a 8/2017. (VII. 13.) OBH utasításhoz
Szaktanácsadó titkári helyek eloszlása

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
írt felhatalmazás alapján a Kúria, az ítélőtáblák és a
törvényszékek beszerzéseire vonatkozó szabályzatára a
melléklet szerinti ajánlást adom ki.

Szaktanácsadó titkári helyek eloszlása (fő):
A
Illetékességi
terület

1.

2.

3.

B

C

D

E

F

Összesen

Polgárigazdasági

Büntető

Közigazgatási

Munkaügyi

1-2

1-2

Fővárosi
Ítélőtábla a
Fővárosi
Törvényszék
nélkül

4-6

Fővárosi
Törvényszék

4-6

Debreceni
Ítélőtábla

4-6

1

2. Az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Kúria, az ítélőtáblák és a
törvényszékek beszerzéseire vonatkozó szabályzatról
szóló 7/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás.

1

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Melléklet a 3/2017. (VII. 21.) OBH elnöki ajánláshoz

1-2

1-2

1-2

1-2

1

1

A Bíróság
Beszerzési szabályzata

1

A gazdasági verseny tisztaságának megóvása, továbbá
a valamennyi árajánlatot tevő számára egyenlő
feltételek biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó
árubeszerzések,
építési
beruházások,
továbbá
szolgáltatások igénybevételét az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

1
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megjelölt - árubeszerzések és szolgáltatások körében a
Bíróságok fejezet központi kezelésű előirányzata terhére
finanszírozott olyan beszerzésekre, melyek esetében
az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az
Árajánlatot kérő;

Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint szabályozom.

I. A szabályzat célja, hatálya, alapelvek
1. A szabályzat célja

b) az élet- illetve balesetveszély elhárítása, rendkívüli
esemény valamint a vagyonvédelem érdekében
szükségessé váló haladéktalan intézkedést igénylő
beszerzésekre.

(1) A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési
törvényben megállapított közbeszerzési értékhatárokat
el nem érő árubeszerzések, építési beruházások és
szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza
azokat az eljárási szabályokat, melyeket a Bíróság
költségvetésének terhére megvalósított beszerzések
előkészítése, lefolytatása, ellenőrzése során alkalmazni
kell, továbbá a beszerzési eljárásba bevont személyek
illetve szervezetek felelősségi körét, valamint a
beszerzési eljárás dokumentálási rendjét.

(5) Jelen szabályzat előírásait informatikai eszközre
vonatkozó
árubeszerzés,
valamint
informatikai
szolgáltatás megrendelése esetén az OBH utasításban
foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
(6) Pályázati támogatásból megvalósuló beszerzések
esetén az eljárás során a jelen szabályzatban foglaltakon
túl a projektútmutatóban foglaltakat is figyelembe kell
venni.

(2) A szabályzat rendelkezései arra irányulnak, hogy a
beszerzési eljárás során a számviteli, pénzügyi és egyéb
jogszabályok, külső és belső szabályzatok (1. melléklet)
ide vonatkozó előírásai érvényesüljenek; a beszerzések
a tisztességes verseny követelményének megfeleljenek;
átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek.

3. A beszerzési
alapelvek

során

érvényesítendő

(1) A beszerzési eljárásban a Bíróság, mint Árajánlatot
kérő köteles biztosítani, a szállító, mint Árajánlatot tevő
pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát.

2. A szabályzat hatálya

(2) Árajánlatot kérőként a Bíróságnak az eljárás egésze
alatt azonos bánásmódot és esélyegyenlőséget kell
biztosítani az árajánlatkérésben résztvevő Árajánlatot
tevők számára.

(1) A szabályzat szervezeti hatálya a Bíróságra valamint
az illetékességi területén működő bíróságokra terjed ki.
(2) A szabályzat személyi hatálya a Bíróságra valamint
az illetékességi területén működő bíróságokra beosztott
bírákra, igazságügyi alkalmazottakra valamint a Bíróság
érdekében közreműködő, beszerzési eljárásba bevont
személyekre, szervezetekre terjed ki.

(3) A jelen szabályzatban biztosított jogokat és
kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban,
a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell
gyakorolni illetve teljesíteni.

(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a
beszerzésekre, melyeknek a Bíróság költségvetésében
biztosított
fedezetének
értékhatára
az
eljárás
megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárokat,
továbbá
–
jogszabály
eltérő
rendelkezésének
hiányában - a közbeszerzési eljárási kivételek alá
tartozó árubeszerzésekre, építési beruházásokra és
szolgáltatásokra.
(4)

eljárás

(4) A beszerzési eljárásnak minden mozzanatában
dokumentáltnak kell lennie.
(5) Az
Árajánlatot
kérőnek
a
közpénzek
felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás
elvét szem előtt tartva kell eljárnia.
(6) A beszerzés csak olyan módon bontható részekre,
amely nem eredményezi jelen szabályzatban foglaltak
megkerülését.

Jelen szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki:

a) értékhatártól függetlenül az intézmények egységes
informatikai rendszerével és a központi oktatási
feladatok ellátásával kapcsolatos – a „Bíróságok fejezet”
irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési,
minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló
OBH utasításban (a továbbiakban: OBH utasítás)

(7) A beszerzés megvalósítása során törekedni kell
a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok
figyelembevételére.
(8)
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szolgáltatás megrendelése esetén biztosítani kell az
informatikai biztonsági előírások érvényesülését, adott
esetben az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell az eszközzel
vagy szolgáltatással szemben támasztott információbiztonsági követelményeket.

k) Igény: valamely szervezeti egység feladatköre
ellátására vonatkozó szükséglet.
l)
Keretszerződés: a Bíróságnál egy meghatározott
árucsoport illetve azonos szolgáltatások beszerzésére
határozott időtartamra létrejött megállapodás, amely
érték- vagy mennyiségkeretet tartalmaz.

4. Értelmező rendelkezések
a) Becsült érték: a beszerzési eljárás megkezdésekor
az adott piacon általában kínált illetve kért, általános
forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás.

m) Megrendelés: a beszerzendő áru, eszköz vagy
szolgáltatás pontos paramétereit, leszállításának
részletes feltételeit és ellenértékét, fizetesi feltételeket,
a Bíróság adószámát tartalmazó, a Szállító részére – az
Ávr. átlátható szervezetre vonatkozó szabályozásában
foglaltakra is figyelemmel – kiadott és visszaigazolt olyan
dokumentum, amelyben a Bíróság kötelezettséget vállal
a megrendelés szerint leszállított termék átvételére és
az ellenérték megfizetésére.

b) Beszerzés: mindazon műszaki-szakmai és gazdasági
feladatok, folyamatok összessége - kezdve az igény
meghatározásától, a piackutatástól, a pályáztatástól
az anyagi javak és szolgáltatások mennyiségi és
minőségi átvételéig -, melyek a folyamatos és zavartalan
működéshez szükséges anyag– és eszközellátást illetve
szolgáltatások biztosítását jelenti.

n) Műszaki
gépek,
berendezések:
a
Bíróság
tevékenységét tartósan és közvetlenül szolgáló erőgépek,
erőművi berendezések, egyéb gépek, berendezések,
műszerek és szerszámok, szállítóeszközök, hírközlő
berendezések, számítástechnikai eszközök, közúti, víziés légi közlekedési eszközök.

c) Beszerzési eljárás: a Bíróságnál felmerülő
beszerzési igény kielégítése céljából jelen szabályzat
szerint lefolytatott eljárás.
d) Beszerzési eljárásba bevont személy illetve
szervezet: a beszerzési eljárásba bevont olyan külső
személy vagy szervezet (pl.: szakértő, tanácsadó), aki,
illetve amely a Bíróság érdekében fejt ki tevékenységet.

o) Rendkívüli esemény: a Bíróság működését, a
szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, illetve emberre
vonatkozó veszéllyel vagy ártalommal fenyegető
olyan váratlan esemény, amely következményeinek
felszámolása halasztást nem tűr.

e) Beszerzési igény: a beszerzés megvalósítására
irányuló igény, amelyre a fizetés esedékességekor az
igazolt pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
f)
Beszerzési referens: a Bíróság
feladatainak ellátásával megbízott személy.

p) Szakmai vezető: az egyes beszerzésre kerülő áruk,
szolgáltatások részletes szakmai specifikációjának
(műszaki leírás) meghatározásáért, a szállításra kerülő
termék vagy igénybe vett szolgáltatás teljesítésének
igazolásáért felelős személy.

beszerzési

g) Beszerző szervezeti egység: meghatározott áruk
és szolgáltatások beszerzésére jelen szabályzatban
felsorolt vagy egyedileg kijelölt szervezeti egység.
h)

q) Szakmai specifikáció: azon műszaki illetve szakmai
előírások összessége, melyet az árajánlattételhez
szükséges dokumentáció/árajánlatkérés tartalmaz, és
amelyek meghatározzák a beszerzendő termék illetve
szolgáltatás jellemzőit.

Bíróság: Kúria, Ítélőtábla, Törvényszék,

i)
Fenntarthatósági szempont: a fenntarthatósági
szempontok érvényesüléséről szóló kormányrendeletben
meghatározott szempont, így különösen az erőforrásés
energiahatékonyság,
a
dematerializáció,
az
üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés, valamint az
adott termék/szolgáltatás életciklusa során a lehető
legkisebb környezeti hatással és terheléssel járó
megoldások szempontjai.

r) Szállító: az a jogi személy illetve természetes
személy, amely, illetve aki termék vagy szolgáltatás
biztosítására irányuló, a Bíróságnál felmerülő igény
kielégítése céljából, a Bírósággal visszterhes szerződést
köt, vagy amely, illetve aki részére a Bíróság megrendelőt
bocsát ki.
s) Szerződés:
két
vagy
több
fél
kölcsönös
és
egybehangzó,
joghatás
kiváltására
irányuló
akaratnyilvánítása, mely bírói úton kikényszeríthető.

j)
Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.
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II. Árajánlatot kérő

d)

1. Az Árajánlatot kérő nevében eljáró személyek

az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.

(4) A beszerzési eljárásban résztvevő a vele
szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles
haladéktalanul bejelenteni a Bíróság elnökének/a
gazdasági hivatal vezetőjének.

(1) A Bíróság beszerzései vonatkozásában a Bíróság
mint Árajánlatot kérő illetve Megrendelő (a továbbiakban
együtt: Árajánlatot kérő) nevében döntéshozatalra
jogosult személyek - a Bíróság kötelezettségvállalásról
szóló szabályzatában felsorolt adott értékhatárhoz
tartozó - kötelezettségvállalásra jogosult személyek.

III. A beszerzés lebonyolításában résztvevő
személyek felelőssége
1. A Szakmai vezető felelőssége, feladatai

(2) A Bíróság által indított árajánlatkérés előkészítése
során a beszerzés előkészítéséért - a Bíróság elnöke/a
gazdasági hivatal vezetője által kijelölt - a szerződés
tárgya szerint illetékes szakmai vezető (a továbbiakban:
Szakmai vezető), valamint a beszerzés végrehajtásáért
- a Bíróság elnöke/a gazdasági hivatal vezetője által
kijelölt - a beszerzés lebonyolításával megbízott személy
(a továbbiakban: Beszerzési referens) a felelős.

(1) A Bíróság részéről a beszerzés előkészítéséért a
Szakmai vezető a felelős.
(2)

A Szakmai vezető feladata különösen:

a) dönt a beszerzés előkészítése során valamennyi
operatív kérdésben,

2. Összeférhetetlenség

b) felel az árajánlatkéréshez szükséges szakmai
dokumentáció elkészítéséért és a szakmai döntésekért,

(1) Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzés
előkészítésében és lebonyolításában az Árajánlatot kérő
nevében olyan személy illetve szervezet, aki illetve amely
feladatának elfogulatlan és tárgyilagos végrehajtására
bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló
más közös érdek miatt nem képes.

c) kijelöli a Bíróság részéről
tárgyalásokon résztvevő személy(eke)t,

az

előkészítő

d) vezeti a tárgyalásokat,
e) dönt a beszerzési eljárásba bevont személy
illetve szervezet szükségességéről,

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzési
eljárásban Árajánlatot tevőként, alvállalkozóként vagy
a beszerzési eljárásba bevont személyként illetve
szervezetként az a személy illetve szervezet, akinek
illetve amelynek közreműködése az eljárásban a verseny
tisztaságának sérelmét eredményezheti.

f) gondoskodik a tárgyalásokon
jegyzőkönyvbe foglalásáról,

elhangzottak

g) megállapítja a beszerzés becsült értékét.
2. A Beszerzési referens felelőssége, feladatai

(3) A beszerzési eljárás előkészítése során vagy a
beszerzési eljárás más szakaszában az Árajánlatot
kérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba
nem vonható be a beszerzés tárgyával kapcsolatos
gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a
továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg
az olyan személy vagy szervezet, aki illetve amely

(1) A Bíróság részéről a beszerzés koordinálásáért és
végrehajtásáért a Beszerzési referens a felelős.
(2)

A Beszerzési referens feladata különösen:

a) az adott beszerzés előtt a részekre bontás
szabályainak
alkalmazásával
megállapítja,
hogy
a beszerzésre a közbeszerzési eljárás szabályai
alkalmazandóak-e vagy sem,

a) az
érdekelt
gazdálkodó
szervezettel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll,

b) kiválasztja
a
beszerzési
alkalmazandó eljárásrendet,

b) az
érdekelt
gazdálkodó
szervezet
vezetőtisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja,

eljárás

során

c) elkészíti az árajánlatkéréshez szükséges egyéb
dokumentációt,

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni
részesedéssel rendelkezik,
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(2)

d) gondoskodik az árajánlatok bekéréséről,

A beszerzés során alkalmazható eljárásrendek:

e) folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések
pénzügyi fedezete biztosított-e,

a) a bruttó 100.000 Ft összeget el nem érő beszerzések
esetén követendő eljárásrend,

f) rendszeresen
szerződésszerűségét,

teljesítések

b) a bruttó 100.000 Ft összeget elérő vagy meghaladó
összegű beszerzések esetén követendő eljárásrend.

kapcsolatos

V. A beszerzési eljárások lefolytatásának szabályai

ellenőrzi

a

g) gondoskodik a beszerzésekkel
adminisztrációs feladatok ellátásáról,

1. A bruttó 100.000 Ft összeget el nem érő beszerzések
esetén követendő eljárásrend

h) azonnal tájékoztatja a Bíróság elnökét/a
gazdasági hivatal vezetőjét, ha feladatkörébe tartozó
munkájának
végzése
során
szabálytalanságot
vagy a Bíróság működési köre vonatkozásában
célszerűtlenséget tapasztal.

A jóváhagyott beszerzési igény birtokában a Beszerzési
referens/a Bíróság elnöke által kijelölt személy
megrendelőt küld a lehetséges szállító részére vagy a
beszerzést személyesen bonyolítja le.

IV. A beszerzés előkészítésének szabályai

2. A bruttó 100.000 Ft összeget elérő vagy meghaladó
beszerzések esetén követendő eljárásrend

1. A beszerzés előkészítése

(1) Az Árajánlatot kérő a beszerzés megkezdésekor
legalább három különböző gazdasági szereplőnek köteles
egyidejűleg az írásbeli árajánlatkérést megküldeni.

(1) A Szakmai vezető a Bíróságon felmerült vagy a
Bíróságra beérkezett igényt megvizsgálja, – szükség
esetén – kezdeményezi annak Bíróságon belüli
megvitatását; felkutatja az alternatív megoldási
lehetőségeket
(pl.:
beszerzés
helyett
felújítás,
átszervezés); majd dönt a beszerzés szükségességéről.

(2)

Nem köteles három ajánlatot bekérni:
a) azonnali intézkedés, kárelhárítás esetén,

(2) A beszerzési igényt a Bíróság kötelezettségvállalásról
szóló szabályzatában felsorolt - adott értékhatárhoz
tartozó - kötelezettségvállalásra jogosult személy
részére beterjeszti.

b) kivételesen kedvező feltételek rövid ideig állnak
fenn és a piaci árnál lényegesebb alacsonyabb áron,
c) indokolt előterjesztésre, Bíróság elnökének
döntése alapján,

(3) A jóváhagyott beszerzési igény birtokában a
Beszerzési referens a beszerzés tárgyára vonatkozóan
piackutatást végez, melynek eredményét írásban
rögzíti. A piackutatás megvalósulhat az interneten
közzétett árak vagy egyéb paraméterek dokumentált
összehasonlításával is.

d) piackutatással igazolhatóan a piacon háromnál
kevesebb gazdasági szereplő van (monopohelyzet),
e) egyedi gyártású áru beszerzése,
f) előzetesen meghirdetett képzésen, tanfolyamon,
konferencián való részvétel,

(4) A Szakmai vezető – szükség esetén a Beszerzési
referenssel együttműködve - a jóváhagyott beszerzési
igényben szereplő beszerzési tárgy becsült értékét
meghatározza, majd a Beszerzési referens megállapítja,
hogy az adott beszerzés a közbeszerzési szabályzat vagy
a beszerzési szabályzat hatálya alá tartozik.
2. A beszerzési eljárás
eljárásrend meghatározása

során

g) személyhez kötött bizalmi jellegű szolgáltatás,
h) az ítélkezés során igénybevett szolgáltatásokra
(pl.: szakértői vélemények beszerzése),

alkalmazandó

i) ingatlanbérlet,

(1) Jelen szabályzat hatálya alá tartozó beszerzés
esetén a Beszerzési referens kiválasztja a beszerzés
lebonyolítása során alkalmazandó eljárásrendet.

j) veszélyes hulladék megsemmisítése vagy
k) a beszerzés korábbi szerződéshez kapcsolódó
kiegészítő
árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés,
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b) az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az
árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;

építési beruházás, amelynek értéke nem haladja meg
az eredeti szerződés értékének 50%-át és az azonos
partnertől beszerzés szakmai vagy gazdaságossági
szempontból indokolt.

c) az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az
összeférhetetlenségi követelményeknek;

(3) A (2) bekezdés szerinti szabályok alkalmazásáról a
Szakmai vezető javaslatára a Döntéshozó dönt.

d) az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott
ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti
közbeszerzési értékhatárt;

(4) Az árajánlatkérés tartalmát úgy kell meghatározni,
hogy annak alapján az Árajánlatot tevők megfelelő
árajánlatot tehessenek, a határidőben benyújtott
árajánlatok
összehasonlíthatóak
legyenek.
Az
árajánlatkérés-mintát a 2. melléklet tartalmazza.

e) egyik
Árajánlatot
tevő
sem,
vagy
az
összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem
tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot
kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata
összegére,

(5) Az Árajánlatot kérő köteles az árajánlatokat
azonos tartalommal összehasonlítani, a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az összességében
legelőnyösebb árajánlatot választani. Az alacsony ár
megítélésekor a korábbi beszerzések tapasztalatait
illetve a beszerzést megelőzően végzett piacfelmérés
eredményét figyelembe lehet venni. A beszerzés az
Árajánlatot kérő döntésétől függően abban az esetben
is megvalósulhat, ha a felkért gazdasági szereplők nem
mindegyike nyújt be érvényes ajánlatot.

f) nem a felkért Árajánlatot tevők nyújtották be az
árajánlatot; vagy
g) egyéb módon nem felel meg az árajánlati
felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
(11)
A
beszerzési
eljárás
indoklás
nélkül
eredménytelenné nyilvánítható, ezért az árajánlatkérés
nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az
Árajánlatot kérő számára. A Beszerzési referens a
beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának
okáról feljegyzést készít.

(6) Eltekinthet
a
beérkezett
ajánlatok
közüli
választástól, ha az árajánlatok magasabbak az
interneten elérhető és összehasonlítható módon
kiválasztható alacsonyabb vételárú, azonos árunál vagy
szolgáltatásnál. Az összehasonlító vizsgálat eredményét
dokumentálni kell.

VI. A szerződéskötés és a szerződésszegés esetén
követendő eljárás

(7) Amennyiben a beszerzés jellege, tárgyának
sajátossága indokolja, a Bíróság elnöke/gazdasági hivatal
vezetője a döntés előkészítésére és meghozatalára eseti
jelleggel bíráló bizottságot létesíthet. Amennyiben a
döntést nem bíráló bizottság hozza meg, a bírálati lapra
rá kell vezetni az ellenőrzés tényét, azaz „a négy szem
elvét” a beszerzés lebonyolítása minden szakaszában
alkalmazni kell.

(1) A Bíróság a szerződések kötésére vonatkozó
előírások betartásával a legjobb árajánlatot adó
Árajánlatot tevővel kötheti meg a szerződést.
Amennyiben a nyertes Árajánlatot tevő visszalép, akkor
a Bíróság az eredmény kihirdetésekor a következő
legkedvezőbb Árajánlatot tevővel jogosult megkötni
a szerződést. A szerződés megkötésekor figyelemmel
kell lenni arra, hogy a beszerzési eljárás nyertese illetve
a nyertes helyébe lépő Árajánlatot tevő árajánlatát a
szerződés megkötésekor is fenntartja-e még vagy sem.

(8) Az Árajánlatot kérőnek a beérkezett árajánlatokról
bírálati és döntési jegyzőkönyvet/lapot kell készítenie (3.
melléklet).

(2) A szerződéskötés előkészítése és lebonyolítása
a Bíróság elnöke/a gazdasági hivatal vezetője által
megbízott személy kötelezettsége.

(9) Amennyiben a döntéshozó nem a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot fogadja el,
a Beszerzési referens feljegyzést készít a döntést
megalapozó indokokról.

(3) Visszterhes szerződéskötés illetve ilyen szerződés
alapján teljesítendő kifizetés esetén a Beszerzési referens
még a kifizetés előtt gondoskodik a szállító átláthatósági
nyilatkozatának beszerzéséről. A döntéshozatalhoz
az Árajánlatot tevőktől emailben bekért, és általuk
emailben megküldött árajánlat esetén az elektronikus

(10) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
a) nem nyújtottak be árajánlatot;
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(10) Kötbérkikötés esetén a kötelezett meghatározott
összeg fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít,
amelyért felelősséggel (szubjektív szankció) tartozik. A
kötbért kizárólag írásban lehet kikötni.

úton megküldött átláthatósági nyilatkozat is elfogadható,
kifizetés azonban kizárólag az eredeti bizonylat alapján
teljesíthető.
(4) A Bíróság a központi költségvetési kiadási
előirányzatok terhére olyan jogi személlyel vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervezettel,
amely nem minősül átlátható szervezetnek, nem köthet
érvényesen visszterhes szerződést, illetve a már létrejött
szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést.

(11) Szerződésszegés észlelése esetén a Szakmai
vezető vagy a Beszerzési referens köteles azt a
Bíróság elnökének/a gazdasági hivatal vezetőjének
haladéktalanul írásban jelezni.
VII. A beszerzések nyilvántartásának,
dokumentálásának és ellenőrzésének rendje

(5) Az Áht. mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezése
alapján a kötelezettségvállalás (megrendelés, szerződés)
kizárólag írásban történhet. Nem szükséges előzetesen
az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések
teljesítéséhez, amelyek

(1) Az árajánlatkérés útján megvalósított beszerzések
esetén az egyes beszerzésekről készített dokumentáció
tartalmazza az árajánlatkéréseket, az árajánlatkérésnek
megfelelően beérkezett valamennyi árajánlatot, valamint
azok kiértékelését.

a) értéke nem éri el a bruttó 100.000 forintot,
b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt
díj, juttatás, a külföldi pénzértékben vállalt kötelezettség
árfolyamvesztesége, vagy

(2) A Beszerzési referens
nyilván az alábbiakat:

beszerzésenként

tartja

a) piackutatás eredménye,

c) az Áht. szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek
minősül.

b) árajánlatkérés és az annak megküldését igazoló
dokumentum,

(6) Ingatlan bérleti szerződés megkötése előtt az áfa
alanyiságról szóló nyilatkozat bekérése szükséges az
ingatlan bérbeadáshoz a választott adózási formáról
az adóhatóság felé történő bejelentőlap másolatának
bekérésével vagy annak az adóhatóság honlapján
történő ellenőrzés útján.

c) árajánlat(ok),
d) bírálati és döntési jegyzőkönyv / bírálati lap,
e)
feljegyzés
eredménytelenségéről,

(7) A
szerződés
teljesítésével,
módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó
előírásokra egyéb esetekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

a

beszerzési

eljárás

f) megrendelés és/vagy szerződés,
g) teljesítésigazolás,

(8) A felek a szerződéseket tartalmuk szerint kötelesek
teljesíteni. A szerződés bármelyik fél részéről történő
megszegése, amely sérti a másik félnek a szerződéssel
kapcsolatos jogait, szankciót von maga után.
(9)

h) számla másolata,
i) a pénzügyi teljesítés dokumentuma.

A szerződésszegés esetei különösen:

(3) A folyamatba épített ellenőrzés során különös gondot
kell fordítani a beszerzési eljárás szabályszerűségére,
az elbírálás szempontjainak meghatározására és azok
elbírálás során történő érvényesítésére.

a) kötelezetti késedelem,
b) jogosulti késedelem,

(4) A Bíróság elnöke által kijelölt személy/gazdasági
hivatal vezetője rendszeresen felügyeli a beszerzések
lebonyolítását, ellenőrzi a beszerzési eljárásban
résztvevők és a beszerzési eljárásba bevont személyek
illetve szervezetek tevékenységét.

c) hibás teljesítés,
d) a teljesítés meghiúsulása (lehetetlenülése),
e) a teljesítés megtagadása.
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(5) A Bíróság elnöke/a Bíróság elnöke által kijelölt
személy/a
gazdasági
hivatal
vezetője
köteles
haladéktalanul kivizsgálni minden olyan körülményt,
amely a beszerzés eredményét befolyásolhatja, a
beszerzések lefolytatásának jogszerűségét veszélyezteti.
VIII. Záró rendelkezések
(1) A Bíróság szabályzatát jogszabályváltozás, illetve
szervezetszabályozó közjogi eszköz változása esetén
felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat az
abban előírt határidőben, de legkésőbb 90 napon belül
át kell vezetni.
(2) A Bíróság szabályzatának aktualizálásáért és a
szükséges módosítások előkészítéséért a gazdasági
hivatal vezetője a felelős, s azt a Bíróság elnöke hagyja
jóvá. Egyidejűleg a korábbi …............. számú szabályzat
hatályát veszti.
(3)

A szabályzat .......... napján lép hatályba.
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1. melléklet
A beszerzési szabályzat alkalmazásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok, szabályzatok jegyzéke
- A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- Az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.),
- A mindenkori költségvetési törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet (Ávr.),
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) K- orm. rendelet (Áhsz.)
Irányító szervi szabályzatok
- Az OBH elnökének 5/2013.(VI.25.) OBH utasítása a bíróságok és az OBH gazdálkodásáról szóló szabályzatról,
- Az OBH elnökének utasítása a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített
beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról,
- Az OBH elnöke által kiadott fejezeti szintű számviteli politika

A Bíróság szabályzatai
-A Bíróság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz),
-A Bíróság szabályzata a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről,
-A Bíróság szabályzata a szerződéskötésről

2. melléklet
Árajánlatkérés
1.

Az Árajánlatot kérő intézmény neve:

Címe:
Adószáma:
Telefon/fax száma:
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Képviselő/kapcsolattartó:
2.

A beszerzés tárgya, mennyisége:

3.

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

4.

A szerződés típusa (pl.: keretszerződés, szolgáltatási, áruszerződés):

5.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

6.

A teljesítés helye:

7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

8.

Az árajánlattétel benyújtási határideje:

9.

Az árajánlattétel benyújtásának címe (pl.: postai cím, email, fax, személyesen):

10. Az Árajánlatot kérő kapcsolattartója, beosztása, elérhetősége.
Az árajánlathoz csatolandó dokumentumok (amennyiben releváns):
a) Kettő db referencia
b) Tevékenységet igazoló dokumentumok
c) Cégbírósági végzés, egyéni vállalkozói igazolvány
d) Aláírási címpéldány
e) Felelősségbiztosítás igazolása
Tájékoztatjuk, hogy a Bíróságnak a … számú beszerzési szabályzata értelmében:
1. Az árajánlatkérés nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az Árajánlatot kérő számára. Az eljárás az
Árajánlatot kérő döntése alapján eredménytelenné nyilvánítható.
2.

Az ajánlattevő az ajánlatához …… napig kötve van4.

3.

Átláthatósági nyilatkozat hiányában a megrendelés alapján kifizetés nem teljesíthető.

4.

Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:

- nem nyújtottak be árajánlatot;
- az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
- az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
- az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési
értékhatárt;
- egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot,
4 Főszabály szerint 30 napos ajánlati kötöttség javasolt, de a beszerzés körülményiről függően ez változtható.
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figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére
vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
- nem a felkért Árajánlatot tevők nyújtották be az árajánlatot;
- egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. melléklet
Bírálati és döntési jegyzőkönyv / Bírálati lap
amely készült ….............................................................. órakor a Bíróság mint Árajánlatot kérő (cím) hivatalos
helyiségében a …....................................... beszerzés tárgyában megindított beszerzési eljárásban.
Jelen vannak:		
				
				

a Bíráló Bizottság elnöke/ beszerzési referens
a Bíráló Bizottság tagja/beszerzési referens munkatársa
a Bíráló Bizottság tagja/-

A Bíróság mint Árajánlatot kérő a kiválasztott Árajánlatot tevőknek megküldött árajánlatkéréssel a.…............................
................... beszerzés tárgyában beszerzési eljárást indított meg.
Az Árajánlatot kérő az árajánlatkérést…………………..…........................... napján az alábbi gazdasági szereplőnek küldte
meg:
Árajánlatot az alábbi gazdasági szereplők nyújtottak be:
A Bíráló Bizottság/beszerzési referens az árajánlatokat megvizsgálta, majd pedig összehasonlította. Az árajánlatok
áttanulmányozását követően a Bíráló Bizottság/beszerzési referens kialakította egységes álláspontját:
- nyertes Árajánlatot tevő:
- nyertes Árajánlatot tevő kiesése esetén a helyébe lépő Árajánlatot tevő:
____________________			______________________		_____________________
Bíráló bizottsági tag 			
Bíráló bizottság elnöke 		
Bíráló bizottsági tag
/										_____________________
										Beszerzési referens
A döntéshozó a Bíráló Bizottság/Beszerzési referens javaslatát elfogadva meghozza az alábbi döntéseket:
- Árajánlatot kérő a Bíráló Bizottság/beszerzési referens szakvéleménye alapján úgy döntött, hogy a
jelen eljárásban a nyertes Árajánlatot tevő …................................. tekintettel arra, hogy az összességében
legelőnyösebb/ a legalacsonyabb összegű árajánlatot nyújtotta be.
- Döntéshozó felkéri a Szakmai vezetőt, hogy a fenti döntéseket hirdesse ki és a szerződéskötést készítse elő
az árajánlat-tételi felhívásban szereplő időpontra.

									
				

		

….......................

döntéshozó/kötelezettségvállaló
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80.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
45.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

HATÁROZATOK
78.SZ/2017. (VI . 29.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 45.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
1.2.1. és 1.2.5 pontját:

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

1.2.1 járásbírósági elnök: 13 fő
1.2.5 járásbírósági bíró: 135 fő
járásbírósági bírói létszám összesen: 161 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 276 fő

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

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

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

81.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói és egy írnoki álláshely
rendszeresítéséről, és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

79.SZ/2017. (VII. 11.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
A Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és
Szabályzatának 2017. július 4. napján
módosításait jóváhagyom.

Működési
benyújtott

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Fővárosi Törvényszék területén
2017. július 20-ai hatállyal egy járásbírósági bírói és egy
írnoki álláshelyet rendszeresítek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
július 20-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2017. (VII. 15.) OBHE határozat 1.2.5. és 2.6.
pontját:

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

1.2.5. járásbírósági bíró: 344 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 395 fő
Bírói létszám mindösszesen: 797 fő
2.6. írnok: 416 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
2065 fő

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2862 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

82.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely csoportvezető
bírói álláshellyé történő átalakításáról és
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 61.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE
számú határozat módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Nyíregyházi Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (96. számú) 2017. július
15-ei hatállyal csoportvezető bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
július 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 61.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE számú határozat 1.2.3.
és 1.2.5. pontját:
Nyíregyházi Törvényszék
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bírói létszáma: 2 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 65 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

83.SZ/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Budai Központi
Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol
a Vagyonjogi Csoportban csoportvezető-helyettes
működik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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2. Moncz Tímea, a Fővárosi Ítélőtábla tisztviselője
3. Hargitai Tiborné, a Szegedi Ítélőtábla bírósági ügyintézője
4. Drapcsik Judit, a Budapest Környéki Törvényszék
irodavezetője, bírósági ügyintéző
5. Karbán Károlyné, a Szentendrei Járásbíróság végrehajtási ügyintézője, tanácsos
6. Oláh Jánosné, a Debreceni Törvényszék irodavezetője
7. Kesziné Regős Judit, a Fővárosi Törvényszék nyugalmazott írnoka, tanácsos
8. Kocsnerné Bőcs Ildikó, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselője, tanácsos
9. Sziváné Tamás Andrea Szilvia, a Kaposvári Járásbíróság bírósági ügyintézője
10. Kereszturiné Szabó Mária Márta, a Miskolci Járásbíróság tisztviselője
11. Marosi Gyuláné, a Miskolci Törvényszék irodavezetője
12. Toplak Ildikó, a Pécsi Járásbíróság irodavezetője, tanácsos
13. Barnáné Harsányi Edit, a Szegedi Törvényszék tisztviselője
14.Molnárné Patczay Aranka, a Szekszárdi Törvényszék
írnoka
15. Kiricsi Gyuláné, a Szombathelyi Törvényszék írnoka
16. Bíró Erika, a Szolnoki Törvényszék irodavezetője, bírósági ügyintéző
17. Gulyás Jenőné, a Zalaegerszegi Járásbíróság tisztviselője részére
adományozza.

HATÁROZATOK
32/2017. (III. 14.) OBT
határozat
a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak
Juhász Andor-díj adományozásáról és a 2017.
évi címadományozásáról
Az Országos Bírói Tanács
Juhász Andor-díj
arany fokozatát
1. dr. Havasi Péter, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsos
2. dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke
3. dr. Rada Lajos, a Budapesti Környéki Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró
4. dr. Révay György, a Miskolci Törvényszék kollégiumvezetője, címzetes táblabíró
5. dr. Mesterházy István, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró
ezüst fokozatát
1. dr. Almásy Mária, a Kúria bírája
2. Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla
elnökhelyettese
3. dr. Vass Mária, a Győri Ítélőtábla bírája
4. dr. Kopinja Mária, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke
5. dr. Csákányi Ildikó Klára, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró
6. dr. Traserné dr. Hanus Julianna, a Soproni Járásbíróság bírája,
7. dr. Vörösné dr. Suri Olga, a Kaposvári Törvényszék
bírája, címzetes táblabíró
8. dr. Vajda László, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró
9. dr. Csőváry Gáborné, a Miskolci Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró
10. dr. Kiss Judit, a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró
11. dr. Tóthné dr. Gyárfás Katalin, a Jászberényi Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró
12. dr. Nagy Gyula, a Pápai Járásbíróság elnöke, címzetes törvényszéki bíró

Az Országos Bírói Tanács 2017. július 15-ei hatállyal
dr. Csőke Andrea, a Kúria bírája részére kúriai tanácsos
címet,
dr. Hegedűs Mária Anna, a Fővárosi Ítélőtábla bírája részére címzetes kúriai bíró címet adományoz.
Az Országos Bírói Tanács 2017. július 15-ei hatállyal
dr. Elek Orsolya, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető
bírája
dr. Páricsiné dr. Nagy Ágnes, a Miskolci Törvényszék tanácselnöke
dr. Szabó András, a Szegedi Törvényszék csoportvezető
bírája részére
címzetes táblabíró címet adományoz.
Az Országos Bírói Tanács 2017. július 15-ei hatállyal

bronz fokozatát
1. Gruber Krisztina, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági ügyintézője
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a Budapest Környéki Törvényszék területén
Nagyné dr. Orbán Piroska, a Gödöllői Járásbíróság bírája
dr. Léhmann Zoltán, a Váci Járásbíróság elnökhelyettese
dr. Smid Erika, a Budakörnyéki Járásbíróság elnöke

rásbíróság bírája
dr. Jádi János, a Kiskőrösi Járásbíróság bírája
a Miskolci Törvényszék területén
dr. Sajgál Anita Erzsébet, a Tiszaújvárosi Járásbíróság
bírája
dr. Gálné dr. Mátyus Zsuzsa Mária, a Kazincbarcikai Járásbíróság bírája

a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Papp Zsuzsanna, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája
dr. Sándor Erika, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája
Csiszárné dr. Kertész Andrea, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája
dr. Horváth Ágota Teréz, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bírája
dr. Makranczi Zita, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája
dr. Reszeginé dr. Polencsik Eszter Tünde, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája
dr. Éliás Dávid, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bírája
dr. Vasvári Csaba, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája
Haászné dr. Recskó Viktória Zsuzsanna, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírája
dr. Egri Noémi, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája
dr. Madlena Erzsébet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bírája
dr. Szuetta Erika, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bírája
Vargáné dr. Gerényi Mónika, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettes bírája
Pummerné dr. Boruzs Mariann, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája
dr. Kácsorné dr. Durst Gyöngyvér Hajna, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája
dr. Csávás Edit, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírája

a Nyíregyházi Törvényszék területén
dr. Molnár István Miklós, a Mátészalkai Járásbíróság elnöke
dr. Szabó Anikó Andrea, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája
a Pécsi Törvényszék területén
dr. Bence Krisztina, a Pécsi Járásbíróság elnökhelyettese
a Szegedi Törvényszék területén
dr. Gaudi Tibor, a Szentesi Járásbíróság bírája
a Szekszárdi Törvényszék területén
Póstáné dr. Vöő Krisztina, a Szekszárdi Járásbíróság bírája
a Szombathelyi Törvényszék területén
dr. Tóth Zoltán, a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája
a Tatabányai Törvényszék területén
dr. Gyuricza Zsolt, az Esztergomi Járásbíróság bírája
a Veszprémi Törvényszék területén
dr. Sámson Éva, az Ajkai Járásbíróság elnöke
dr. Beszerdik Beáta, az Ajkai Járásbíróság bírája
a Zalaegerszegi Törvényszék területén
dr. Mihályi Mónika, a Zalaegerszegi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnöke
dr. Seruga Teodóra, a Zalaegerszegi Járásbíróság csoportvezető bírája részére
címzetes törvényszéki bíró címet adományoz.

a Debreceni Törvényszék területén
dr. Vágó Zsolt, a Debreceni Járásbíróság elnöke
dr. Gulyás Csilla Katalin, a Debreceni Járásbíróság bírája
dr. Szalontai Krisztina, a Debreceni Járásbíróság bírája
a Győri Törvényszék területén
dr. Kiss János, a Győri Járásbíróság elnökhelyettese

Az Országos Bírói Tanács 2017. július 15-ei hatállyal

a Gyulai Törvényszék területén
Borbélyné dr. Ács Ildikó, a Békéscsabai Járásbíróság bírája

a Debreceni Ítélőtáblán
dr. Tóth-Szabó Petra, a Debreceni Ítélőtábla bírósági titkára

a Kaposvári Törvényszék területén
dr. Paál Rita, a Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettese

a Budapest Környéki Törvényszék területén
dr. Benedek Ibolya, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkára

a Kecskeméti Törvényszék területén
dr. Majorosné dr. Kastóczki Marianna, a Kecskeméti Já-
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a Gyulai Törvényszék területén
Nagy Irma, a Gyulai Törvényszék főosztályvezető-helyettese

az Egri Törvényszék területén
dr. Molnár Ágnes, az Egri Törvényszék bírósági titkára
a Győri Törvényszék területén
dr. Kovács Tamás, a Győri Járásbíróság bírósági titkára

az Egri Törvényszék területén
Palotai Judit Elizabet, az Egri Törvényszék osztályvezetője

a Gyulai Törvényszék területén
dr. Rómer Judit, az Orosházi Járásbíróság bírósági titkára
a Miskolci Törvényszék területén
dr. Túróczyné dr. Hegedűs Inez, a Miskolci Járásbíróság
bírósági titkára

a Kecskeméti Törvényszék területén
Romhányi Andrea, a Kecskeméti Törvényszék osztályvezetője
Urbánné Törteli Barbara Mária, a Kecskeméti Törvényszék irodavezetője

a Nyíregyházi Törvényszék területén
dr. Dusa Diána, a Nyírbátori Járásbíróság bírósági titkára

a Miskolci Törvényszék területén
Tudós Orsolya Katalin, a Miskolci Törvényszék osztályvezetője

a Szolnoki Törvényszék területén
Szakácsné dr. Székács Viktória, a Szolnoki Járásbíróság
bírósági titkára

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Rácz Éva, a Nyíregyházi Törvényszék osztályvezetője
Nagyné dr. Kerezsi Éva, a Mátészalkai Járásbíróság
irodavezetője, bírósági ügyintéző

a Szombathelyi Törvényszék területén
dr. Csikné dr. Dombovári Ágnes, a Kőszegi Járásbíróság
bírósági titkára

a Pécsi Törvényszék területén
Takácsné Végh Gizella, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság irodavezetője, bírósági ügyintéző

a Zalaegerszegi Törvényszék területén
Ujjné dr. Bánáti Nikoletta, a Zalaegerszegi Járásbíróság
bírósági titkára részére
főtanácsos címet adományoz.

a Szegedi Törvényszék területén
Kánitzné dr. Fráter Mariann, a Szegedi Törvényszék
tisztviselője
Lajkó Krisztina, a Szegedi Törvényszék osztályvezetője

Az Országos Bírói Tanács 2017. július 15-ei hatállyal
a Debreceni Ítélőtáblán
Kelemen Ibolya, a Debreceni Ítélőtábla csoportvezetője

a Szekszárdi Törvényszék területén
Veszprémi Gáborné, a Szekszárdi Törvényszék bírósági
ügyintézője

a Győri Ítélőtáblán
Nyikosné Szabó Ibolya, a Győri Ítélőtábla csoportvezetője

a Székesfehérvári Törvényszék területén
Billege Lászlóné, a Székesfehérvári Törvényszék csoportvezetője

a Budapest Környéki Törvényszék területén
Gärtner Ferenc, a Budapest Környéki Törvényszék
főosztályvezető-helyettese
Tatai Henriette, a Budakörnyéki Járásbíróság irodavezetője, bírósági ügyintéző
László Ilona, a Monori Járásbíróság bírósági ügyintézője

a Szolnoki Törvényszék területén
Balla-Rigó Ferenc, a Szolnoki Törvényszék osztályvezetője
Máriné Szitár Zsuzsanna, a Szolnoki Törvényszék bírósági ügyintézője
a Tatabányai Törvényszék területén
Harangozó Lajosné, a Tatai Járásbíróság irodavezetője
Pozsár Zoltánné, a Tatabányai Járásbíróság irodavezetője részére
főtanácsosi címet adományoz.

a Fővárosi Törvényszék területén
Almási Zoltán, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője
Papp László, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának igazgatója
Kissné dr. Kmetty Ágnes Edit, a Budapesti XVIII. és XIX.
Bíróság bírósági ügyintézője
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a Pécsi Törvényszék területén
Kovács Anikó, a Pécsi Járásbíróság irodavezetője

Az Országos Bírói Tanács 2017. július 15-ei hatállyal
a Kúrián
Tóth László Zsoltné, a Kúria tisztviselője

a Szegedi Törvényszék területén
Terhesné Miklós Edit, a Szegedi Törvényszék tisztviselője
Kanalasné Ötvös Éva, a Csongrádi Járásbíróság irodavezetője

a Győri Ítélőtáblán
Tiba Gyula Istvánné, a Győri Ítélőtábla tisztviselője
a Pécsi Ítélőtáblán
Szatmári-Vereckei Szilvia, a Pécsi Ítélőtábla főosztályvezető-helyettese

a Székesfehérvári Törvényszék területén
Sebestyén Tiborné, a Sárbogárdi Járásbíróság irodavezetője

a Budapest Környéki Törvényszék területén
Mészárosné Balogh Margit, a Dunakeszi Járásbíróság
irodavezetője
Végh Lajosné, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság irodavezetője
Uszkay Lászlóné a Ceglédi Járásbíróság irodavezetője

a Szolnoki Törvényszék területén
Tóviziné Eszes Ildikó, a Szolnoki Járásbíróság irodavezetője
Sárköziné Samu Ildikó, a Jászberényi Járásbíróság tisztviselője
Mándiné Varga Mária, a Karcagi Járásbíróság tisztviselője

a Fővárosi Törvényszék területén
Varga Andrea Irén, a Fővárosi Törvényszék csoportvezetője
Gerlach Erzsébet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettese
Györgyiné Hajdú Andrea, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselője
Agyagásiné Nagy Ágnes, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság irodavezetője

a Veszprémi Törvényszék területén
Fücsökné Mészáros Irén, a Veszprémi Járásbíróság
irodavezetője
a Zalaegerszegi Törvényszék területén
Lebár György, a Zalaegerszegi Törvényszék végrehajtója
az Országos Bíróság Hivatalban
Kovács Tamásné, az Országos Bírósági Hivatal Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának
tisztviselője részére

a Gyulai Törvényszék területén
Rázsóné Süveges Eszter, a Békési Járásbíróság irodavezetője

tanácsosi címet adományoz.

az Egri Törvényszék területén
Lászka Zsoltné, a Gyöngyösi Járásbíróság irodavezetője

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

a Kecskeméti Törvényszék területén
Ferencziné Pótári Emőke, a Kiskunhalasi Járásbíróság
irodavezetője
Kisné Hódi Angéla, a Kecskeméti Törvényszék irodavezetője

33/2017. (III. 14.) OBT
határozat
a Bírósági Szolgálatért Oklevél
2017. évi adományozásáról

a Miskolci Törvényszék területén
Kopányiné Kristóf Bajza Éva, az Ózdi Járásbíróság irodavezetője
Suhajda Molnár Istvánné, a Miskolci Járásbíróság irodavezetője
Képes Zoltánné, a Miskolci Járásbíróság irodavezetője
Demián Zoltánné, a Miskolci Törvényszék tisztviselője

Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért Oklevélben elismerését fejezi ki
dr. Pongrácz Eszter Anna, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró
50 éves,

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Vargáné Kopócs Valéria, a Vásárosnaményi Járásbíróság
irodavezetője

Szolga Lászlóné, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője
					50 éves,
Borsainé dr. Tóth Erzsébet, Fővárosi Törvényszékre be-
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osztott kúriai bíró, tanácselnök

61/2017. (VI.13.) OBT
határozat

45 éves,

dr. Fabricius László Imre, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke 			
45 éves,

Az Országos Bírói Tanács az 5. napirendi pontra tett javaslat napirendi pontként történő megtárgyalását elfogadta.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dallmann Péterné, a Székesfehérvári Járásbíróság írnoka 					45 éves
bírósági szolgálata alkalmából.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

62/2017. (VI.13.) OBT
határozat

57/2017. (VI.13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a 6. napirendi pontra tett javaslat napirendi pontként történő megtárgyalását elfogadta.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács az 1. napirendi pontra tett javaslat napirendi pontként történő megtárgyalását nem
fogadta el.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

63/2017. (VI.13.) OBT
határozat

58/2017. (VI.13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács elfogadta, hogy az OBT következő – szeptemberre tervezett - ülésén kerüljön megvitatásra az Országos Bírósági Hivatal elnöke kinevezési
jogkörébe tartozó bírósági vezetők jutalmazásának elvei
és gyakorlata a 2015-2016. években elnevezésű napirendi pontra tett javaslat.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács a 2. napirendi pontra tett javaslat napirendi pontként történő megtárgyalását elfogadta.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

59/2017. (VI.13.) OBT
határozat

64/2017. (VI.13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a 3. napirendi pontra tett javaslat napirendi pontként történő megtárgyalását elfogadta.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács a 7. napirendi pontra tett javaslat napirendi pontként történő megtárgyalását elfogadta.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

60/2017. (VI.13.) OBT
határozat

65/2017. (VI. 13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a 4. napirendi pontra tett javaslat napirendi pontként történő megtárgyalását elfogadta.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Integritási
Szabályzat utánkövetéséről kapott tájékoztatást.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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66/2017. (VI. 13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi a bíróságok
2016. évi perképviseleti tevékenységéről szóló tájékoztatást.

71/2017. (VI.13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács egyetért dr. Holló Veronika
bírósági titkárnak a Szombathelyi Járásbíróságra – rangsortól eltéréssel történő – kinevezésével.

67/2017. (VI. 13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács támogatja az Országos Bírósági Hivatal elnökének elnöki ajánlását a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek beszerzéseire vonatozó szabályzatról.

72/2017. (VI.13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács az Európai Igazságszolgáltatási Tanácsok Hálózata (ENCJ) szervezésében 2017/2018.
évben induló „Bírósági szervezetek függetlensége, elszámoltathatósága és minősége – folytatás” munkacsoportjába dr. Gerber Tamás OBT tagot, a „Közbizalom és
a bírósági szervezetek arculata” munkacsoportjába dr.
Simon Levente OBT tagot delegálja.

68/2017. (VI. 13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács az OBT 2017. II. félévi üléstervét elfogadja.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

73/2017. (VI.13.) OBT
határozat

69/2017. (VI. 13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a Budapest területén működő
ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság bírájának
1. Khinné dr. Resli Tímeát, a Nagykőrösi Járásbíróság
bíráját,
2. dr. Éliás Dávidot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bíráját,
3. dr. Kovács Ildikót, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét,
4. dr. Antal Gábor Józsefet, a Pécsi Törvényszék csoportvezető bíráját,
5. dr. Gy.Molnár Sándort, a Szolnoki Törvényszék bíráját,
6. dr. Gyuricza Zsoltot, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,
7. dr. Gaider Bálintot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját,
8. dr. Végh Adriennt, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját,

Az Országos Bírói Tanács a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak Juhász Andor - díj adományozásáról és
a 2017. évi címadományozásáról szóló - 53/2017. (V.9.)
OBT határozattal módosított – 32/2017. (III.14.) OBT határozatát módosította.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

70/2017. (VI.13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Soltiné dr. Szabó Éva Etelka
fővárosi törvényszéki bírót, címzetes táblabírót – nyugállományba helyezése miatt – 2017. október 31. napjától
2017. december 30. napjáig mentesíti a munkavégzési
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76/2017. (VI.29.) OBT
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH
utasításáról

9. dr. Pintér Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
10. dr. Gyüréné dr. Szombati Zsuzsannát, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját,
11. dr. Halász Krisztiánt, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját,
12. dr. Ádámné dr. Szilágyi Esztert, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
13. dr. Szirtes Alexandra Annát, a Budapesti II. és III.
kerületi Bíróság elnökhelyettesét,
14. dr. Lotz Marianne-t, a Győri Törvényszék kollégiumvezetőjét,
15. Orbánné dr. Papp Évát, a Gyulai Törvényszék bíráját,
16. dr. Jenei Pétert, a Miskolci Törvényszék bíráját,
17. dr. Zsurzsa Józsefet a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bíráját,
18. dr. Vincze Edinát, a Veszprémi Járásbíróság elnökhelyettesét,
19. dr. Koncz Levente Istvánt, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját,
20. dr. Kocsis Ottíliát, a Debreceni Ítélőtábla bíráját
2017. július 1. napjával kinevezi.

Az Országos Bírói Tanács egyetért a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016.
(II.29.) OBH utasítás módosításával.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

77/2017. (VII.4.) OBT
határozat
bíró lemondási ideje tartamának
meghatározása
tárgyában
Az Országos Bírói Tanács dr. Fedorné dr. Utasi Erzsébet
budaörsi járásbírósági bíró kérelmére – lemondására tekintettel – hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási
időhöz és a bíró szolgálati viszonyának 2017. július 8.
napjával történő megszűnéséhez.

Az Országos Bírói Tanács a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság bírájának
1. dr. Somogyi Gábort, a Kúria bíráját,
2. dr. Háger Tamást, a Debreceni Ítélőtábla bíráját,
3. dr. Magyar Károlyt, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökét,
4. dr. Tóth Kincsőt, a Kúria tanácselnökét,
5. dr. Tallián Blankát, a Kúria tanácselnökét,
6. dr. Cseke Ivettet, a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét

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

78/2017. (VII.5.) OBT
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH
utasításáról
Az Országos Bírói Tanács egyetért az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló OBH utasítás kiadásával.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

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

74/2017. (VI.22.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítése tárgyában

79/2017. (VII.13.) OBT
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH
utasításáról

Az Országos Bírói Tanács dr. Gyarmati-Henzsel Annamária pesti központi kerületi bírósági bírót – kérelmére
– 2017. július 15. napjától 2017. szeptember 6. napjáig
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

Az Országos Bírói Tanács egyetért a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló
15/2012. (X.18.) OBH utasítás módosításával.

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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dr. Belovai Henriettet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját a 2017. július 1. napjától határozatlan időre
katonai bíróvá,
Farkasné dr. Kiss Annamáriát, a Balassagyarmati Járásbíróság bíráját,
Ságiné dr. Márkus Anettet, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Sághy Leventét, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Vas Juditot, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
2017. július 1. napjától határozatlan időre,
dr. Földesi Boglárka Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Gregorits Eriket, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Kővári Pétert, Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkárt,
dr. Lénárt-Komjáthy Kitti Katalint, a Monori Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Oláh Péter Balázst, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Rácskay Jenőt, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági
tktkárát
a 2017. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Berecz Pétert, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Holló Veronikát, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Kazsimérszki Líviát, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kiszella Andreát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kovács Anitát, a Pásztói Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Novák Attilát, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
Szebényiné dr. Németh Nóra Esztert, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Székely Zsófiát, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírósági titkárát
a 2017. július 15. napjától 2020. július 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá,

dr. Donáth Évát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnökét 2017. szeptember 7. napjával
lemondásukra figyelemmel,
dr. Lendvai Máriát, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2017. december 11. napjával a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,
dr. Gere Magdolnát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót,
dr. Hainitsch Bayer Katalint, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját,
Szalókiné dr. Szöllősi Annát, a Nyíregyházi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót
2017. november 30. napjával,
dr. Ecsédi Hajnalkát, a Kunszentmártoni Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2017. december 14.
napjával,
dr. Miklós Mária Erzsébetet, a Győri Ítőlátábla bíráját,
címzetes kúriai bírót 2017. december 22. napjával,
dr. Csőváry Gábor Jánosnét, a Miskolci Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2017. december 28.
napjával,
dr. Havasi Pétert, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost ,
dr. Kozma Györgyöt, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost,
dr. Pethőné dr. Kovács Ágnest, a Kúria tanácselnökét,
kúriai tanácsost,
Tamáné dr. Nagy Erzsébetet, a Kúria tanácselnökét,
dr. Udvardy Katalint, a Kúria bíráját, kúriai tanácsost
2017. december 29. napjával,
dr. Deák Györgyike Katalint, a Miskolci Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
dr. Licskay Józsefet, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját,
Soltiné dr. Szabó Éva Etelkát, a Fővárosi Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót
2017. december 30. napjával,
dr. Fórián Klárát, a Szegedi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Majorosné dr. Antalóczi Margitot, a Szegedi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Szuromi Máriát, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
2017. december 31. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségükből

kinevezte,

felmentette.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Fedorné dr. Utasi Erzsébetet, a Budaörsi Járásbíróság bíráját 2017. július 8. napjával,
dr. Gyarmati-Henzsel Annamáriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2017. szeptember 6. napjával,
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

282.E/2017. (V. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

CÍMADOMÁNYOZÁS
353.E/2017. (VI. 7.) OBHE
határozat
2017. június hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Magosi Szilvia bírót – a 26.E/2017. (I. 17.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére figyelemmel – 2017. június 1. napjával a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára bírói munkakörbe
áthelyezem.

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

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

2017. június 1. napjától
a Gyulai Törvényszéken
dr. Hajnal Beatrix tanácselnöknek,
2017. június 15. napjától
a Kaposvári Törvényszéken
dr. Hajnal Éva elnöknek,
2017. június 19. napjától
a Debreceni Törvényszéken
dr. Oláh Angéla bírónak
címzetes táblabíró címet,

334.E/2017. (V. 26.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Tőzsér Lajost, a 2017. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem az Egri Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

2017. június 1. napjától
a Győri Törvényszék illetékességi területén
dr. Bendekovics Juditnak, a Soproni Járásbíróság bírájának,
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Jámbor Pálnak, a Gyulai Járásbíróság bírájának,
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Perényi Lászlónak, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság elnökének
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

447.E/2017. (VI. 26.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

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

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 3. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

2017. június 1. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Molnár Gábor, az Ózdi Járásbíróság bírája,
a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Szűcs Zoltán, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája
jogosult.

polgári-gazdasági ügyszakban

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Virág Csabát, az Országos Bírósági Hivatal beosztott bíráját,

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

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Várai-Jeges Adriennt, a Pesti Központi Kerületi
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évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Földesi Boglárka Zsuzsanna bírót – a 103/2017. (II. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

Bíróság bíráját,

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Dzsula Mariannát, a Debreceni Ítélőtábla bíráját,
a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Szabó Pétert, a Szombathelyi Törvényszék bíráját

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

büntető ügyszakban

451.E/2017. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Tasnádi Zoltánt, a Miskolci Járásbíróság bíráját,
munkaügyi ügyszakban

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Gregorits
Erik bírót – a 155/2017. (III. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. július 1. napjával a Budapesti XX. XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra osztom be.

a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Fürjes Annamáriát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját
megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2017. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra.

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

452.E/2017. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

449.E/2017. (VI. 28.)
határozat
katonai bíró beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kővári Péter bírót – a 102/2017. (II. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján dr. Belovai Henriette pesti központi kerületi bírósági bírót - az
562/2016. (X. 10.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. július 1. napjával a Fővárosi
Ítélőtáblára áthelyezem és katonai bírói munkakörbe a
Büntető Kollégium Katonai Tanácsába beosztom.

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

453.E/2017. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

450.E/2017. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Lénárd-Komjáthy Kitti Katalin bírót – a 166/2017. (III. 17.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 1. napjá-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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457.E/2017. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Szalay Katalint, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját – a
Szolnoki Törvényszék elnökének indítványára – a Karcagi
Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel –
a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján – 2017. július 1. napjától a Karcagi Járásbíróságra áthelyezem.

454.E/2017. (VI. 28.) 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. Oláh Péter
Balázs bírót – a 154/2017. (III. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 1. napjával a Budapesti XX.
XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra osztom be.

458.E/2017. (VI. 29.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Czibrik Attilát, a 2017. augusztus 11. napjá-tól 2023. augusztus 10.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

455.E/2017. (VI. 28.) 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. Rácskay
Jenő bírót – a 163/2017. (III. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. július 1. napjával a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságra osztom be.

459.E/2017. (VI. 29.) 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. Faragó
Andrea bírót - a 148.E/2017. (III. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. szeptember
23. napjával a Kiskunfélegyházi Járásbíróságról a Kecskeméti Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

456.E/2017. (VI. 28.) 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. Sághy
Levente bírót – a 170/2017. (III. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 1. napjával a Fővárosi Törvényszékre osztom be.

465.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bí-
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469.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

rósági Közlöny 2017/3. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kiszella
Andrea bírót – a 229/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 15. napjával a Miskolci
Járásbíróságra osztom be.

466.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Domonyai Alexa kollégiumvezetőt – a 235.E/2017.
(IV. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére figyelemmel – 2017.
szeptember 1. napjával a Szekszárdi Törvényszékről a
Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

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

470.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

467.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Székely
Zsófia bírót – a 227/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 15. napjával a Miskolci Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése
alapján dr. Dobó Viola bírót – a 238/2017. (IV. 18.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének
döntésére figyelemmel – 2017. szeptember 1. napjával a
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Kúriára
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

471.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

468.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Sebe Mária bírót – a 237.E/2017. (VI. 18.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének
döntésére figyelemmel – 2017. szeptember 1. napjával
a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Szebényiné dr.
Németh Nóra Eszter bírót – a 226/2017. (IV. 18.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 15. napjával a
Miskolci Törvényszékre osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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472.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

475.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Novák Attila bírót – a 228/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 15. napjával az Ózdi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Holló Veronika bírót – a 171/2017. (III. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. július 15. napjával a Szombathelyi Járásbíróságra osztom be.

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

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

476.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

473.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Berecz Péter bírót – a 225/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 15. napjával a Tiszaújvárosi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kovács Anita bírót – a 232/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 15. napjával a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

479.E/2017. (VII. 4.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék bírájának
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi
feladatainak ellátásával való megbízásáról

474.E/2017. (VII. 3.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kazsimérszki Lívia bírót – a 230/2017. (IV. 18.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. július 15. napjával a Szerencsi Járásbíróságra osztom be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Gerber Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék Budapest
Környéki Törvényszékre kirendelt bíráját megbízom a
2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi feladatainak ellátásával.

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

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

– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el - a Soproni Járásbíróság egy polgári ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2017/3.
számában a 241.E/2017. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a
Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tisza Erika
bírót - a 242.E/2017. (IV. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. augusztus 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

534.E/2017. (VII. 21.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

490.E/2017. (VII. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el - a Fonyódi Járásbíróság egy büntető ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2017/4.
számában a 298.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a
Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Papp Krisztina bírót - a 151.E/2017. (III. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. szeptember 1.
napjával a Győri Járásbíróságról a Győri Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

530.E/2017. (VII. 21.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

KIJELÖLÉSEK
366.E/2017. (VI. 13.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el – az Esztergomi Járásbíróság egy polgári ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2017/4.
számában a 311.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a
Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Perlaki Adriennt, a Kunszentmiklósi Járásbíróság bíráját 2017. június 20. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

532.E/2017. (VII. 21.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
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462.E/2017. (VI. 30.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

460.E./2017. (VI. 30.) OBHE
határozat
bírák Debreceni 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, hozzájárulásukkal, dr.
Gárdosi Juditot, az Egri Törvényszék bíráját és dr. Toma
Attilát, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját 2017. szeptember 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett – a Debreceni Ítélőtáblára
kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Simon Zoltánt, a Dunaújvárosi Járásbíróság
bíráját 2017. július 10. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) 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

487.E/2017. (VII. 11.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

461.E./2017. (VI. 30.) OBHE
határozat
bírák Győri Ítélőtáblára történő kirendeléséről

Dr. Polgár-Kiss Juditot, a Keszthelyi Járásbíróság bíráját
2017. július 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal, dr. Bazsó
Zoltánt és dr. Szabó Pétert, a Szombathelyi Törvényszék
bíráit 2017. szeptember 1. napjától 2017. december 31.
napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásukból
eredő ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása
mellett – a Győri Ítélőtáblára kirendelem.

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

KIRENDELÉSEK
448.E./2017. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

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.
Feledi Tamást, a Miskolci Törvényszék bíráját 2017. szeptember 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő
időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége részbeni megtartása mellett – a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

463.E/2017. (VI. 30.) OBHE
határozat
katonai bíró Pesti Központi Kerületi Bíróságra
történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Belovai Henriettet, a Fővárosi Ítélőtábla katonai bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett – 2017. július 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra, a Pesti
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ról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Kozák Beatrixot, a Dabasi Járásbíróság bírósági titkárát 2017. augusztus 1. napjától 2018. január 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

Központi Kerületi Bíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

464.E./2017. (VII. 3.) OBHE számú
határozat
bíró kirendelésének meghosszabbításáról a
Budapest Környéki Törvényszékre

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

480.E/2017. (VII.6.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján dr. Gerber Tamásnak, a Székesfehérvári Törvényszék bírájának, hozzájárulásával –
2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Budapest
Környéki Törvényszékre történő kirendelését meghos�szabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Raduly Zsuzsa, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2017. szeptember 1.
napjától 2018. február 28. 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

EGYÉB HATÁROZATOK

484.E/2017. (VII.10.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról

357.E/2017. (VI.7.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Barabás
Gergely, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2017. július 31. napjával megszűnik, ezért 2017.
augusztus 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Kárpáti-Somogyi Laura, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. július 13.
napjától 2018. december 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

446.E/2017. (VI. 26.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

485.E/2017. (VII. 11.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Hornyák

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyá-
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ra,
dr. Király Cseperke Zsuzsannát,
dr. Tóth Lászlót, a Miskolci Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2017. június 15. napjától 2018. június 14. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

Szabolcs Jánost, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2017. július 17. napjától 2018. január 16. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pécsi Törvényszék elnöke

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

kinevezte

dr. Velényiné dr. Köcse Juditot, a Pécsi Törvényszék bíráját 2017. július 1. napjától határozatlan időre a Pécsi
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

Simonné dr. Peti Viktóriát, a Budaörsi Járásbíróság csoportvezető bíráját a 2017. július 1. napjától 2023. június
30. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbíróság
elnökhelyettesévé,
dr. Lukácsi Beáta Zsuzsannát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2017. július 5. napjától határozatlan
időre a Budapest Környéki Törvényszék Polgári,Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe.

kinevezte

dr. Pintér Ágnes Zsófiát, a Sárbogárdi Járásbíróság bíráját a 2017. június 23. napjától 2023. június 22. napjáig
terjedő időtartamra a Sárbogárdi Járásbíróság elnökévé,
dr. Varga Noémi Szilviát, a Székesfehérvári Járásbíróság
bíráját a 2017. szeptember 1. napjától 2023. augusztus
31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírájává.

A Gyulai Törvényszék elnöke

A Szolnoki Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

dr. Zsóri Attilát a 2017. június 15. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Gyulai Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
dr. Abonyi Katalint a 2017. június 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Gyulai Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe,

dr. Hatvani Emesét, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját a
2017. július 1. napjától 2023. június 30. napjági terjedő
időtartamra a Tiszafüredi Járásbíróság elnökévé,
dr. Szalay Katalint, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját a
2017. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Karcagi Járásbíróság elnökévé.

A Kaposvári Törvényszék elnöke

A Tatabányai Törvényszék elnöke

beosztotta

kinevezte

dr. Király Kornéliát, a Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettesét 2017. szeptember 1. napjától
- vezetői tisztségről történő lemondására tekitettel - a
Kaposvári Törvényszékre bírói munkakörbe.

dr. Tomayer Tamást, a 2017. június 7. napjától 2017.
december 31. napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

A Miskolci Törvényszék elnöke

kinevezte

dr. Benedek Éva Katalint, a Keszthelyi Járásbíróság bíráját a 2017. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Keszthelyi Járásbíróság elnökévé.

kinevezte

dr. Czipa Zoltánt a 2017. június 16. napjától 2018. június
15. napjáig terjedő időtartamra a Szerencsi Járásbíróság-
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A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

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.

A Fővárosi Törvényszék elnöke a Bírósági Közlöny
2017/2. számában a Fővárosi Törvényszék Nemzetközi
Kapcsolatok Osztálya csoportvezető bírói álláshelyének
(113. számú) betöltésére kiírt pályázatot a Bszi. 132. § (2)
bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke a Bírósági Közlöny
2017/2. számában a Fővárosi Törvényszék GAzdasági
Kollégiuma tanácselnöki álláshelyének (77. számú) betöltésére kiírt pályázatot a Bszi. 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.
A Szegedi Törvényszék elnöke a BÍrósági Közlöny
2017/4. számában megjelent a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi állásának betöltésére kiírt pályázatot - figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett - 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.

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 sza-
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badalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.

7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.

A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén
a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
Az államilag elismert nyelvvizsgát szervező nyelvvizsga-központok aktuális listája az oktatas.hu/nyelvvizsga/
nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga linken érhető el.

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

A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó
a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását
adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.

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

A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a „Jelentkezési segédlap”
kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.

A 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 fogalmazói 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,

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A bírósági fogalmazói állásokra azok a cselekvőképes
magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a
szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi állam- és
jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-a
(4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük
szemben nem áll fenn.
A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A motivációs levél
terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel, géppel
írott – A/4-es oldal lehet.
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• a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,

A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:
• a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok a http://mia.birosag.hu honlapról letölthetők),

• az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat másolatát,

• motivációs levelet,

• a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga
bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,

• a pályázó önéletrajzát,
• a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást,

• a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú
nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

•
a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal által
meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott, elegendő e tényre a
jelentkezési adatlap megfelelő rovatának kitöltése útján
hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5)
bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B.
§-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen benyújtható
• a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
• a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és

A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni – csatolni kell:

• amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát követően szerez jogosultságot többletpontra, az ezt igazoló dokumentum

• az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt legalább
6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga megkezdésének
időpontjáig rendelkezésre álljon.

• a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes szakmai
gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni,
úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.

• az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai
gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt igazolást,

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

• a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről;

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu webolda-

• a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített
másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude”
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,
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A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

lon megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás)
tájékozódhatnak.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

a Fővárosi Ítélőtábla egy tanácselnöki álláshelyének
(Polgári Kollégium Gazdasági Szakág 7. számú) betöltésére.

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.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint a gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak elbírálásában szerzett másodfokú ítélkezési gyakorlatnak van
jelentősége.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a 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, az ítélőtábla
elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott
közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. augusztus 25. napja 12.00 óra.

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

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16. IV. emelet 432. szoba).

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
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A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Törvényszék Nemzetközi Kapcsolatok
Osztálya csoportvezető bírói álláshelyének (113. számú) betöltésére.

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.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon
túl - a nemzetközi kapcsolatok területén szerzett szakmai-igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak 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 civilisztikai ügyszak
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 27. napja 16.00 óra.
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2. Budai Központi Kerületi Bíróságon csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (Vagyonjogi Csoport
318. számú) betöltésére.

Markó u. 27. II. emelet 16.).

A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Mosonmagyaróvári
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 Győri 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. szeptember 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. augusztus 23. napja 16.00 óra.
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- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

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

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Nyíregyházi Járásbíróság Végrehajtási nemperes-polgári peren kívüli Csoport csoportvezető bírói
álláshelyének (96. számú) betöltésére.

2. a Nyíregyházi Törvényszék egy civilisztikai ügyszakos tanácselnöki álláshelyének (12. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Nyíregyházi 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,

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. szeptember 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkárság (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).
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BÍRÓI PÁLYÁZATOK

tot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

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

505.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
pályázati határidő módosításáról

A pályázat benyújtásának helye:
Sárvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (9600 Sárvár, Várkerület 26.).

A Bírósági Közlöny 2017/5. számában megjelent 372416.E/2017. (VI. 20.) OBHE határozatokkal kiírt közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói pályázatok beérkezésének határidejét módosítom.

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

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. szeptember 15. napja.

508.E/2017. (VII. 20.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázatok további tartalma változatlan.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Mátészalkai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (61. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

506.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A Dunaújvárosi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (58. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Dunaújvárosi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2400 Dunaújváros, Városháza tér 3.).

509.E/2017. (VII. 20.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kisvárdai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Kisvárdai Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (60. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

507.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Sárvári Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A Sárvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (40. számú) álláshely betöltésére a pályáza-
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512.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kisvárdai Járásbíróság Elnöki Titkársága (4600 Kisvárda,
Aradi Vértanúk tere 10.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Szolnoki Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (46. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

510.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A Karcagi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (85. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

513.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kunszentmártoni
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Karcagi Járásbíróság Elnöki Titkársága (5300 Karcag,
Kossuth tér 5.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kunszentmártoni Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (79. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

511.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mezőtúri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A Mezőtúri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (81. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Kunszentmártoni Járásbíróság Elnöki Titkársága (5440
Kunszentmárton, Kossuth L. u. 18.).

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

514.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Járásbíróság Elnöki Titkársága (5400 Mezőtúr,
Kossuth tér 9.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapest Környéki Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi
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Kollégium 61. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

Győri Ítélőtábla Elnöki Titkársága (9021 Győr, Domb u.
1.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

517.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. szeptember 15. napja 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, P. 175.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Győri Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 11. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

515.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. szeptember 30. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Győri Ítélőtábla Elnöki Titkársága (9021 Győr, Domb u.
1.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai
bírói (Büntető Kollégium 73. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

518.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 5. napja 15.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (805. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

516.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Győri Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai bírói (Büntető Kollégium 14. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. szeptember 30. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
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519.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (Gazdasági Csoport 511. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

522.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági 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 Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (P.I. Csoport 414. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (B.II. Csoport 351. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

523.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (P.III. Csoport 424. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

521.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (578. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. szeptember 15. napja.
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533.E/2017. (VII. 21.) OBHE
határozat
Pályázat kiírás az Soproni Járásbíróságon
egy járásbírósági 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

Az Soproni Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói
álláshely (I. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (P.III. Csoport 468. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Soproni Járásbíróság Elnöki Titkársága (9400 Sopron,
Klebelsberg Kuno tér 1.)

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

535.E/2017. (VII. 21.) OBHE
határozat
Pályázat kiírás a Fonyódi Járásbíróságon
egy járásbírósági 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 Fonyódi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói álláshely (65. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

531.E/2017. (VII. 21.) OBHE
határozat
Pályázat kiírás az Esztergomi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

Az Esztergomi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói álláshely (56. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. szeptember 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Esztergomi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2500 Esztergom, Széchenyi tér 22.)

536.E/2017. (VII. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budaörsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (270. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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nális
Kollégium illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Dél-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Koszorú u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o
mely illetékességi területre
o
mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint
hogy
o
nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o
nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral
vagy a koordinátor-helyettesekkel.

EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos és
- 2 büntető ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos és
- 1 büntető ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos és
- 1 büntető ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégiuma illetékességi területén
- 3 munkaügyi ügyszakos
az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területén
-1 munkaügyi ügyszakos
a Közép-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
az Észak-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regio-

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.
A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2017. szeptember 20. napja 16.00 óra
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.
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EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI TITKÁRI
HÁLÓZAT KOORDINÁTOR-HELYETTESI
PÁLYÁZAT

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI TITKÁRI
PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli) illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos

az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózat koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik az európai jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával
és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás
3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai irányító, szervező
munkát részletesen bemutató pályaművet, valamint
a nyelvismeret és a szakjogászi vagy egyéb szakirányú
végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumokat csatolni kell.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint, hogy nem áll
fenn összeférhetetlenség a koordinátorral.
A tisztség betöltésének időpontja:
2017. október 1. napja.
A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.
A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2017. szeptember 11. napja 16.00 óra

európai jogi szaktanácsadó titkári tisztség betöltésére.

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

A tisztség betöltésére az a bírósági titkár pályázhat, aki
az európai jog területén magas szintű elméleti és
gyakorlati ismeretekkel
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú
államilag elismert komplex (korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
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a Gyulai Törvényszék elnöke

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

a Békéscsabai Járásbíróságon 		

1

a Gyulai Járásbíróságon 			

1

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Siófoki Járásbíróságon 		

a Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Kecskeméti Járásbíróságon 		

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

a Székesfehérvári Járásbíróságon

2

1

a Tatai Járásbíróságon 			

1

a Tatabányai Járásbíróságon		

1

a Veszprémi Törvényszék elnöke

2

a Debreceni Törvényszék elnöke

a Veszprémi Törvényszéken 		

1

az Ajkai Járásbíróságon			

1

fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot hirdet.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 24. napja 16.30 óra.

1

a Győri Törvényszék elnöke
a Győri Járásbíróságon 			

1

a Tatabányai Törvényszék Elnöke

a Budapest Környéki Törvényszék elnöke

a Debreceni Törvényszéken 		

1

a Dunaújvárosi Járásbíróságon		

a Szolnoki Járásbíróságon 		

a Balassagyarmati Törvényszék elnöke

a Budapest Környéki Törvényszéken

1

a Szolnoki Törvényszék elnöke

10

1

a Mezőkövesdi Járásbíróságon 		

a Székesfehérvári Törvényszék elnöke

A Fővárosi Törvényszék elnöke

a Salgótarjáni Járásbíróságon		

2

a Szegedi Járásbíróságon		

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK

1

a Miskolci Járásbíróságon 		

a Szegedi Törvényszék elnöke

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

a Balassagyarmati Járásbíróságon

1

a Miskolci Törvényszék elnöke

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2017. szeptember 20. napja 16.00 óra

a Fővárosi Törvényszéken 		

1

Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2017. szeptember 7. napja.

2
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Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2017. szeptember 19. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. október 24. napja.
Az állások betöltésének időpontja:
2017. november 2. napja.
A pályázatok beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
1 példányban postai úton vagy személyesen, igazságügyi
alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával benyújtani, olyan időben,
hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján
megérkezzen.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék területén (Pesti Központi Kerületi Bíróság) egy fő végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 25. napja 16.00 óra.
A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. személyesen Elnöki Kezelőiroda II. emelet
16.)

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Révész Tamásnénak, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának
az AA 110505 számú bírói igazolványa,
Kürti Ildikónak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság tisztviselőjének a BA 180148 számú,
Jaksits Jánosnénak, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 185287 számú,
Niklay Antalnénk, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 185325 számú,
dr. Szalay Mihály Tamásnak, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselőjének a BC 605229 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

65

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
1055 BUDAPEST, SZALAY U. 16.
TELEFONSZÁM: +36 1 312 3083

A BÍRÓSÁGI KÖZLÖNYT A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL SZERKESZTI ÉS ADJA KI.
A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS A KIADÁSÉRT FELELŐS:
DR. HANDÓ TÜNDE, AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE,
FELELŐS SZERKESZTŐ:
DR. VAJAS SÁNDOR
WWW.BIROSAG.HU
ISSN 2062-5030

WWW.BIROSAG.HU
2017

