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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2018. (II. 21.) OBH elnöki ajánlása a bírák és az igazságügyi
alkalmazottak szabadságolási rendjéről
HATÁROZATOK

9

8.SZ/2018. (I. 24.) OBHE határozat munkacsoport létesítéséről
9.SZ/2018. (I. 24.) OBHE határozat munkacsoport létesítéséről
38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról
40.SZ/2018. ( II. 5.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
39.SZ/2018. (I. 30.) OBHE határozat megválasztandó ülnökök számának megállapításáról
41.SZ/2018. (II. 14.) OBHE határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések keretszámainak meghatározásáról
42.SZ/2018. (II. 14.) OBHE határozat megválasztandó katonai ülnökök számának megállapításáról
43.SZ/2018. (II. 15.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék területén egy törvényszéki bírói
álláshely járásbírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Zalaegerszegi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
44.SZ/2018. (II. 15.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
45.SZ/2018. (II. 19.) OBHE határozat a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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1/2018. (I. 8.) OBT határozat
2/2018. (I.8.) OBT határozat
3/2018. (I.8.) OBT határozat
4/2018. (I.8.) OBT határozat
5/2018. (I.8.) OBT határozat
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6/2018. (I.8.) OBT határozat
7/2018. (I.29.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése tárgyában
8/2018. (I. 29.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése tárgyában
9/2018. (I. 29.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése tárgyában
10/2018. (II. 12.) OBT határozat
11/2018. (II. 12.) OBT határozat
12/2018. (II. 12.) OBT határozat
13/2018. (II. 12.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

17

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

18

CÍMADOMÁNYOZÁS
54.E/2018. (I.18.) OBHE határozat 2018. január hónapbankötelezően adományozandó bírói címekről
és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
77.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
78.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
79.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
80.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
81.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
82.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
83.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
84.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
85.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
86.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
87.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
88.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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89.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
90.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
91.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
92.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
93.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
94.E/2018. (I. 29.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
95.E/2018. (I. 30.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
105.E/2018. (II. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
106.E/2018. (II. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
107.E/2018. (II. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
108.E/2018. (II. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
109.E/2018. (II. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
110.E/2018. (II. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
KIJELÖLÉSEK
51.E/2018. (I. 18.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
52.E/2018. (I. 18.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
53.E/2018. (I. 18.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
98.E/2018. (I. 30.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelölésének
megszüntetéséről
99.E/2018. (I. 30.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
103.E/2018. (II. 7.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
111.E/2018. (II. 9.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
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KIRENDELÉSEK
50.E./2018. (I. 18.) OBHE határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendeléséről
100.E./2018. (II. 1.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
42.E/2017. (I. 17.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
55.E/2018. (I. 22.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
75.E/2018. (I. 25.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
76.E/2018. (I. 25.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
96.E/2018. (I. 30.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
beosztásának megszüntetéséről

bírósági titkár

97.E/2018. (I. 30.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
beosztásának megszüntetéséről

bírósági titkár

102.E/2018. (II. 5.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
115.E (II. 14.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
116.E/2018. (II. 14.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
117.E/2018. OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
118.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
119.E./2018. (II. 15.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
131.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat a Fogalmazó Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjai kinevezésének
meghosszabbításáról
A DEBRECENI ÍTÉLTŐTÁBLA ELNÖKÉNEK, A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS A FŐVÁROSI
TÖRVÉNYSZÉK ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTESÉNEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

30

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
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A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
113.E/2018. (II. 12.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
114.E/2018. (II. 12.) OBHE határozat
állásának pályázati kiírásáról

a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese pályázatot hirdet
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
120.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Járásbíróságon egy Járásbírósági
bírói álláshelyre
121.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Járásbíróságon egy Járásbírósági
bírói álláshelyre
122.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki

123.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
124.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Járásbíróságon egy

125.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
126.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szekszárdi Törvényszéken egy törvényszéki

127.E/2018. (II. 15.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szekszárdi Járásbíróságon egy járásbírósági

128.E/2018. (II. 15.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre

7
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129.E/2018. (II. 15.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
130.E/2017. (II. 15.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken egy törvényszéki

132.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

133.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

134.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

135.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

136.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

137.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

138.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

139.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

140.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

141.E/2018. (II. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
147.E/2018. (II. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI PÁLYÁZAT
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

46
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
AJÁNLÁS

jogértelmezési kérdések gyűjtése és szintetizálása,
továbbítása a Kúria és a szakmai testületek részére,
jogszabály-módosítási javaslatok gyűjtése és
szintetizálása,
legfontosabb új jogintézményekhez kapcsolódó
bírósági gyakorlat nyomon követésének támogatása,
a jelzések továbbítása a Kúria és a szakmai testületek
részére,
képzések szakmai tartalmának meghatározása,
minőségbiztosítása,
igazgatási feladatok ellátásának támogatása,
szervezeti struktúra optimalizálása,
humánerőforrás-gazdálkodás optimalizálása,
ügyviteli változások kezelése,
adatgyűjtés
szempontjainak
meghatározása,
koordinálása,
elektronikus megoldások támogatása,
infrastrukturális fejlesztések támogatása,
regionális munkacsoportok jelzéseinek fogadása és
feldolgozása, működésük nyomon követése, egységes
fellépés koordinálása, valamint
határozatminta
benchbook
megírásának
koordinálása.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
2/2018. (II. 21.)
OBH elnöki ajánlása
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
szabadságolási rendjéről
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvénynek a törvénykezési szünetre vonatkozó
szabályaira tekintettel ajánlott, hogy a bírósági
szervezetben a munkáltatói jogkört gyakorlók a bírók
és az igazságügyi alkalmazottak évi rendes szabadságát
lehetőleg a 2018. július 16. napjától 2018. augusztus
17. napjáig, illetve a 2018. december 27. napjától 2018.
december 28. napjáig terjedő időszakban adják ki.
Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba
és 2018. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HATÁROZATOK

A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a
munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

8.SZ/2018. (I. 24.) OBHE
határozat
munkacsoport létesítéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján

9.SZ/2018. (I. 24.) OBHE
határozat
munkacsoport létesítéséről

2018. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig
terjedő időszakra

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján

„A Kp. hatályosulását támogató munkacsoport-ot”
hozok létre az E-Kódex Kp. projekt zárása után
a
Közigazgatási
perrendtartás
hatályosulásának
utánkövetése és zökkenőmentes alkalmazásának
elősegítése
érdekében
a
kapcsolódó
szakmai,
igazgatásai feladatok egységes kezelésének támogatása,
ill. e feladatok koordinálása céljából helyi (törvényszéki
és ítélőtáblai) munkacsoportok bevonásával.

2018. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig
terjedő időszakra
„Az Új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport-ot”
hozok létre az E-Kódex Pp. projekt zárása után az új
Pp. hatályosulásának utánkövetése, és zökkenőmentes
alkalmazásának elősegítése érdekében a kapcsolódó

A Munkacsoport feladatai:
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Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
összesen: 305 fő.

szakmai, igazgatásai feladatok egységes kezelésének
támogatása, illetve e feladatok koordinálása céljából
a helyi (törvényszéki és ítélőtáblai) munkacsoportok
bevonásával.
A Munkacsoport feladatai:
jogértelmezési kérdések gyűjtése és szintetizálása,
továbbítása a Kúria és a szakmai testületek részére,
jogszabály-módosítási javaslatok gyűjtése és
szintetizálása,
legfontosabb új jogintézményekhez kapcsolódó
bírósági gyakorlat nyomon követésének támogatása, a
jelzések továbbítása a Kúria és a szakmai testületek felé,
képzések szakmai tartalmának meghatározása,
minőségbiztosítása,
adatgyűjtés szempontjainak meghatározása és
koordinálása,
helyi munkacsoportok jelzéseinek fogadása és
feldolgozása, működésük nyomon követése, egységes
fellépés koordinálása, valamint
határozatminta
benchbook
megírásának
koordinálása.

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

40.SZ/2018. ( II. 5.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam
az „Informatikai Biztonság Irányítási Rendszer (IBIR)
Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a
munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

2019. március hó 1. napjáig meghosszabbítom.
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

38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámáról

39.SZ/2018. (I. 30.) OBHE
határozat
megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági
Hivatal engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2018. január 1. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése alapján
az egyes bíróságokhoz a büntetőeljárásról szóló 2017.
évi XC. törvény 680. §-ára figyelemmel soron kívül
megválasztandó ülnökök számát a határozat melléklete
szerint állapítom meg.

1. Bíró: 37 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1 bírósági titkár: 28 fő
2.2 bírósági fogalmazó: 3 fő
2.3 felsőfokú végzettségű tisztviselő: 93 fő
2.4 középfokú végzettségű tisztviselő: 50 fő
2.5 vezető: 62 fő
2.6 fizikai dolgozó: 32 fő

Felkérem a választó szervet, hogy lehetőleg a határozat
melléklete szerinti szakismerettel rendelkező, ennek
hiányában a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény 680. § (5) bekezdésében meghatározott ülnököt
válasszon meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 268
fő
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Melléklet a 39.SZ/2018. (I. 30.) OBHE határozathoz

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) alkalmazásához soron kívül választandó ülnökök száma
Törvényszék

Pedagógus
ülnök

Budapest Környéki
Törvényszék

Debreceni
Törvényszék
Egri Törvényszék

Fővárosi
Törvényszék

Család-, gyermekés ifjúságvédelmi
szolgáltatás,
gyámügyi igazgatás
keretében dolgozó
személy

(Be. 680.
§ (5)
bekezdés a)
pont)

(Be. 680. § (5)
bekezdés b)
pont)

0

0

1

1

18

5

5

28

Budakörnyéki Járásbíróság

1

0

1

2

Budaörsi Járásbíróság

6

0

2

8

Ceglédi Járásbíróság

4

0

0

4

Dunakeszi Járásbíróság

1

0

0

1

Gödöllői Járásbíróság

0

3

3

6

Nagykőrösi Járásbíróság

3

1

3

7

Ráckevei Járásbíróság

4

4

4

12

Szigetszentmiklósi Járásbíróság

0

2

3

5

Váci Járásbíróság

7

0

0

7

Püspökladányi Járásbíróság

3

1

0

4

Hajdúszoboszlói Járásbíróság

0

1

1

2

Egri Törvényszék

2

0

0

2

Gyöngyösi Járásbíróság

3

0

0

3

Fővárosi Törvényszék

0

5

5

10

Budapesti XVIII-XIX. Kerületi
Bíróság

0

4

0

4

Bíróság

Balassagyarmati
Törvényszék

Pszichológus
ülnök

Balassagyarmati Járásbíróság
Budapest Környéki
Törvényszék

Összesen

(Be. 680. § (5)
bekezdés c) pont)

Győri Törvényszék
0
Gyulai
Törvényszék

Kaposvári
Törvényszék
Kecskeméti
Törvényszék

Békési Járásbíróság

2

0

0

2

Gyulai Járásbíróság

2

0

2

4

Orosházi Járásbíróság

1

0

0

1

Szarvasi Járásbíróság

3

1

2

6

Szeghalmi Járásbíróság

2

0

0

2

Siófoki Járásbíróság

3

0

0

3

Bajai Járásbíróság

2

0

0

2

Kunszentmiklósi Járásbíróság

2

0

0

2
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Ózdi Járásbíróság

5

0

0

5

Nyíregyházi Törvényszék

2

1

1

4

Fehérgyarmati Járásbíróság

1

0

0

1

Vásárosnaményi Járásbíróság

2

0

2

4

Kisvárdai Járásbíróság

4

0

0

4

Mátészalkai Járásbíróság

3

1

2

6

Pécsi Törvényszék
0
Szegedi
Törvényszék
Székesfehérvári
Törvényszék

Szekszárdi
Törvényszék

Csongrádi Járásbíróság

1

1

0

2

Székesfehérvári Törvényszék

0

1

2

3

Sárbogárdi Járásbíróság

2

0

2

4

Szekszárdi Törvényszék

0

1

1

2

Bonyhádi Járásbíróság

0

1

1

2

Dombóvári Járásbíróság

2

1

1

4

Paksi Járásbíróság

0

1

1

2

Tamási Járásbíróság

0

1

1

2

Szekszárdi Járásbíróság

0

2

2

4

Szolnoki
Törvényszék

0

Szombathelyi
Törvényszék

Körmendi Járásbíróság

2

0

0

2

Tatabányai
Törvényszék

Tatabányai Járásbíróság

2

1

0

3

Veszprémi
Törvényszék

Ajkai Járásbíróság

3

0

0

3

Zalaegerszegi
Törvényszék

Zalaegerszegi Törvényszék

1

0

1

2

99

39

49

187

Mindösszesen
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41.SZ/2018. (II. 14.) OBHE
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések
keretszámainak meghatározásáról

42.SZ/2018. (II. 14.) OBHE
határozat
megválasztandó katonai ülnökök számának
megállapításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 216. § (3) bekezdése alapján az egyes bíróságokhoz
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 698. §-ára
figyelemmel soron kívül megválasztandó katonai ülnökök
számát a következők szerint állapítom meg:

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a 3/2015.
(V.22.) OBH utasításával módosult, a bíróságok és az
Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló 5/2013.
(V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan távollévő bírák
álláshelyei részbeni betöltésének szabályairól rendelkező
3. számú mellékletének 4. § (2) bekezdése alapján a
tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések országos keretszámát 2018. évben 50 főben
állapítom meg.

a Debreceni Törvényszékre 2,
a Kaposvári Törvényszékre 2 fő.

2. A 4. § (3) bekezdése alapján a tartósan távollévő bírák
álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések bíróságonkénti
keretszámát az alábbiak szerint állapítom meg:
-

Fővárosi Törvényszék 			

19

-

Balassagyarmati Törvényszék		

1

-

Budapest Környéki Törvényszék

-

Debreceni Törvényszék		

1

-

Egri Törvényszék				

1

-

Győri Törvényszék			

1

-

Gyulai Törvényszék

			

1

-

Miskolci Törvényszék 			

1

-

Pécsi Törvényszék			

1

-

Székesfehérvári Törvényszék		

3

-

Szombathelyi Törvényszék			

2

-

Tatabányai Törvényszék		

2

-

Veszprémi Törvényszék			

1

Felkérem a választó szervet, hogy a büntetőeljárásról
szóló 2017. évi XC. törvény 698. § (4) bekezdése alapján
alkalmazandó Be. 680. § (5) bekezdés a-c) pontjaiban
meghatározott
feltételeknek
megfelelő
ülnököket
válasszon meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

11

43.SZ/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
járásbírósági bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Zalaegerszegi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Zalaegerszegi Törvényszék területén
egy törvényszéki bírói álláshelyet (13. számú) 2018.
február 15-ei hatállyal járásbírósági bírói álláshellyé
átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
február 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1.1.9. és 1.2.5.
pontját:

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

A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 9 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen 22 fő
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1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 30 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen 39 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

44.SZ/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Miskolci
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a Büntető
Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.

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

45.SZ/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
a Pesti 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 Pesti Központi
Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol a P. I.
Csoportban 2 csoportvezető-helyettes működik.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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DÖNTÉSEI
5/2018. (I.8.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
1/2018. (I. 8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács Huszárné dr. Czap Sarolta, az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárának kinevezésére tett javaslattal egyetért.

Az Országos Bírói Tanács elfogadta a napirendet.
Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

6/2018. (I.8.) OBT
határozat

2/2018. (I.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Tatár Ágnes címzetes törvényszéki bíró, a Soproni Járásbíróság bírája részére
„Sopron szolgálatáért” kitüntető díj adományozásához
utólagosan hozzájárul.

Az Országos Bírói Tanács egyetért az egyes OBH utasítások új eljárási kódexek miatti módosításáról szóló
21/2017. (XII.29.) OBH utasítás, valamint az egyes OBH
elnöki ajánlások új eljárási kódexek miatti módosításáról
szóló 9/2017. (XII.20.) OBH elnöki ajánlás kiadásával.

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

7/2018. (I.29.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítése tárgyában

3/2018. (I.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács Szigethyné dr. Fekete Andrea, ráckevei járásbírósági bírót – kérelmével egyezően
– 2018. április 1. napjától 2018. május 31. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

Az Országos Bírói Tanács dr. Pencz Kornél, a Bajai Járásbíróság bírája részére „Baja Város Nemzetiségeiért”
kitüntető díj adományozásához utólagosan hozzájárul.

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

8/2018. (I. 29.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítése tárgyában

4/2018. (I.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Parti Mónika Judit, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bírájának áthelyezésére tett
javaslattal egyetért.

Az Országos Bírói Tanács dr. Rajmon Balázs, pesti központi kerületi bírósági bírót – kérelmével egyezően –
2018. március 5. napjától 2018. április 15. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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9/2018. (I. 29.) OBT
határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítése tárgyában

13/2018. (II. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács (OBT) az European Network
of Councils for the Judicary által Szlovéniában (Ljubljanában), 2018. február 26-27. napján, „Meeting Project
Team 2 Image of Justice” megnevezésű rendezvényre dr.
Demjén Péter OBT tagot delegálja.

Az Országos Bírói Tanács dr. Deli Tímea Gabriella debreceni járásbírósági bírót – kérelmétől eltérően – 2018.
február 1. napjától 2018. április 16. napjáig mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól.

Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

10/2018. (II. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács (OBT) az European Network
of Councils for the Judicary által Litvániában (Rigában),
2018. február 23. napján megrendezendő „Dialogue
Group meeting” megnevezésű rendezvényre dr. Rochlitz
Zoltán László OBT tagot delegálja.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

11/2018. (II. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács (OBT) az European Network
of Councils for the Judicary által Litvániában (Rigában),
2018. február 23. napján megrendezendő „Dialogue
Group meeting” megnevezésű rendezvényre dr. Matusik
Tamás OBT tagot delegálja.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

12/2018. (II. 12.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács (OBT) az European Network
of Councils for the Judicary által Szlovéniában (Ljubljanában), 2018. február 26-27. napján, „Meeting Project
Team 2 Image of Justice” megnevezésű rendezvényre dr.
Vadász Viktor OBT tagot delegálja.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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Taralikné dr. Dajka Zsuzsannát, a Győri Törvényszék bírósági titkárát
a 2018. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Pecze Balázst, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját a 2018. február 12. napjától 2021. február 11. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Bencze-Bózsár Stellát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Csatár Miklós Imrét, a Győri Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Kern Viktóriát, a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Rácz Gyöngyvér Gabriellát, a Makói Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Répássy Andrea Katalint, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát
2018. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Bakos Mariannt, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
Baloghné dr. Turay Zsófiát, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját,
dr. Barabás Gergelyt, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Uzsoky Ágnest, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2018. február 1. napjától,
dr. Boda Gábor Jánost, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Faragó Andreát, a Kecskeméti Törvényszék bíráját,
dr. Szőke Mihály Imrét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2018. február 15. napjától
határozatlan időre,
dr. Ágoston Eszter Ildikót, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Bársony Tamást, a Kecskeméti Törvényszék bírósági
titkárát,
Dallosné dr. Farkas Edinát, a Nyíregyházi Járásbíróság
bírósági titkárát,
Huszárné dr. Czap Saroltát, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárt,
dr. Karácsonyi Katalint, a Szegedi Törvényszék bírósági
titkárát,
Keléné dr. Kármán Csillát, a Nagykátai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kiss Renátát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkárt,
dr. Molnár Mária Juliannát, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Nagy Szabinát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
Nagyné dr. Hokstok Kingát, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Nobilis Gergely Bernátot, a Budaörsi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Pap Márkot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Pálfay Szilárdot, a Győri Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Petrás Roland Károlyt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Szabó Imre Gergelyt, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Szecskó Adriennt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
Takácsné dr. Pető Juditot, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági titkárát,

kinevezte,
dr. Deák Etelkának, a Dunaújvárosi Járásbíróság bírájának a kinevezését a 2018. február 1. napjától 2021.
január 31. napjáig terjedő időtartamra ismételten
meghosszabbította,

dr. Kánai Pált, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét
2018. február 28. napjával,
dr. Rajmon Balázst, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018. április 15. napjával,
dr. Deli Tímea Gabriellát, a Debreceni Járásbíróság bíráját
2018. április 16. napjával,
Szigethyné dr. Fekete Andreát, a Ráckevei Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018. május 31. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,
dr. Erzse Emesét, a Debreceni Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2018. február 15. napjával - a bírói tisztségének ellátására egészségügyi okból tartósan alkalmatlanná válására figyelemmel -,
dr. Saághy Ferenc Lászlót, a Pécsi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2018. június 29. napjával,
dr. Mohácsi Jánost, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018. augusztus 10.
napjával
dr. Szabó Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2018. július 16. napjával
-a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,
dr. Stefánné dr. Nemes Erikát, a Miskolci Járásbíróság
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bíráját 2018. május 31. napjával,
dr. Hunyadi-Buzás Ágnest, az Egri Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
Kapossyné dr. Czene Magdolnát, a Gyulai Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót
2018. június 30. napjával,
dr. Mesterházy Istvánt, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2018. július 15. napjával,
dr. Kun Zsuzsannát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
elnökét, címzetes törvényszéki bírót 2018. július 31.
napjával,
dr. Rimai Tibort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesét 2018. augusztus 24. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségükből

dr. Tolnai Ildikó tanácselnök,
2018. január 31. napjától
a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
Ujvárosiné dr. Kozák Ildikó, a Szigetvári Járásbíróság bírája jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
77.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

felmentette.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Ágoston
Eszter Ildikó bírót – a 391.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

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

54.E/2018. (I.18.) OBHE
határozat
2018. január hónapbankötelezően
adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

78.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bársony
Tamás bírót – a 609.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Kecskeméti
Járásbíróságra osztom be.

2018. január 1. napjától
a Pécsi Törvényszéken
dr. Kovács Csaba Róbert kollégiumvezetőnek
és Maleticsné dr. Pados Eszter bírónak
címzetes táblabíró címet,
a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
dr. Telihay Zsuzsannának, a Szegedi Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

79.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Dallosné
dr. Farkas Edina bírót – a 611.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói

2018. január 1. napjától
a Pécsi Törvényszéken
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kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a
Nyíregyházi Járásbíróságra osztom be.

83.E/2018. (I. 29.) 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. Kiss Renáta
bírót – a 624.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

80.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Huszárné dr.
Czap Sarolta bírót – a 385.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

84.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

81.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Molnár Mária Julianna bírót – a 392.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Karácsonyi
Katalin bírót – a 378.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Szegedi
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

85.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

82.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Nagy Szabina bírót – a 622.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. február 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Keléné dr. Kármán Csilla bírót – a 685.E/2017. (X. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Nagykátai
Járásbíróságra 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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86.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

89.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Nagyné dr.
Hokstok Kinga bírót – a 381.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Győri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Pálfay
Szilárd bírót – a 397.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Győri 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

87.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

90.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Nobilis Gergely Bernát bírót – a 691.E/2017. (X. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Budaörsi
Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Petrás Roland Károly bírót – a 625.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

88.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

91.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Pap Márk
bírót – a 679.E/2017. (X. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szabó Imre
Gergely bírót – a 697.E/2017. (X. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Gödöllői
Járásbíróságra 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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92.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

95.E/2018. (I. 30.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szecskó Adrienn bírót – a 623.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági
Közlöny 2017/9. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

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

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

93.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

105.E/2018. (II. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Takácsné dr.
Pető Judit bírót – a 393.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Pecze Balázs bírót – a 682.E/2017. (X. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. február 12. napjával a Pécsi 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

94.E/2018. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

106.E/2018. (II. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Taralikné dr.
Dajka Zsuzsanna bírót – a 695.E/2017. (X. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. február 1. napjával a
Mosonmagyaróvári Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bencze-Bózsár Stella bírót – a 681.E/2017. (X. 18.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 15. napjával a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra 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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107.E/2018. (II. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Répássy
Andrea Katalin bírót – a 686.E/2017. (X. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. február 15. napjával a
Dunakeszi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Csatár
Miklós Imre bírót – a 616.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. február 15. napjával a Győri
Járásbíróságra osztom be.

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

KIJELÖLÉSEK

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

51.E/2018. (I. 18.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

108.E/2018. (II. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Raduly Zsuzsát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018. február 1. 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.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kern Viktória bírót – a 694.E/2017. (X. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. február 15. napjával a Kaposvári Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

109.E/2018. (II. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

52.E/2018. (I. 18.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Rácz Gyöngyvér Gabriella bírót – a 689.E/2017. (X. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. február 15. napjával a
Szegedi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásukkal –

110.E/2018. (II. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

1. Nyáregyháziné dr. Sánta Emesét,
2. dr. Stubeczky Saroltát, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökeit,
3. dr. Tarjányi Mártát és
4. dr. Zrupkóné dr. Szender Zsuzsa Juditot, a Budapest
Környéki Törvényszék bíráit,
továbbá
5. dr. Csákvári Máriát, a Fővárosi Törvényszék bíráját és
6. dr. Hegedűs Ildikót, a Karcagi Járásbíróság bíráját

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

2018. február 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyé-

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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ben ítélkező bíróvá kijelölöm.

CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Kálmánczi Antal János hb. főhadnagyot, a Debreceni Törvényszék katonai bíráját, valamint dr. Takácsné dr. Takács Dórát, a Győri Járásbíróság bíráját 2018.
február 15. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

53.E/2018. (I. 18.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

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

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

103.E/2018. (II. 7.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

1. dr. Varga Eszter Ágnest, a Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetőjét,
2. dr. Tarjányi Mártát és
3. dr. Zsembery Antalt, a Budapest Környéki Törvényszék bíráit, valamint
4. dr. Holló Anikót, a Budaörsi Járásbíróság bíráját

Kanyáriné dr. Tuska Mariannát, a Szegedi Járásbíróság
bíráját 2018. február 15. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.

2018. február 1. 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

111.E/2018. (II. 9.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről

98.E/2018. (I. 30.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről
Dr. Éliás Eszternek, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírájának bírósági közvetítői kijelölését – a törvényszék
elnökének javaslatára – 2018. február 1. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Kiss Renátát, dr. Nagy Szabinát, dr. Petrás
Roland Károlyt és dr. Szecskó Adriennt, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráit 2018. február 15. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a 448.
§ (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

99.E/2018. (I. 30.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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KIRENDELÉSEK

11. dr. Bánfalvi-Bottyán Csillát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját,
12. dr. Bálind Attilát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük részbeni
megtartása mellett,

50.E./2018. (I. 18.) OBHE
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

a Kúriára kirendelem.
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. Hajkó
Zsoltot, a Miskolci Törvényszék bíráját 2018. február 15.
napjától 2018. május 14. napjáig terjedő időtartamra –
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett – a Debreceni Ítélőtáblára kirendelem.

EGYÉB HATÁROZATOK
42.E/2017. (I. 17.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

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

100.E./2018. (II. 1.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigitta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását
2018. március 1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.

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 (5) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal

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

2018. február 1. napjától 2018. július 15. napjáig
1. dr. Pribula Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetőjét,
2. dr. Csiki Pétert, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökét,
3. dr. Veszprémy Zoltánt, a Debreceni Ítélőtábla bíráját,
4. dr. Lezsák Józsefet, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetőjét,
5. dr. Zámbó Tamást, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét,
6. dr. Sarmon Hedvig Zsuzsannát, a Győri Ítélőtábla
bíráját,
7. dr. Hrubi Adriennt, a Pécsi Ítélőtábla bíráját,
8. Gáspárné dr. Baranyabán Juditot, a Pécsi Ítélőtábla
bíráját,
9. dr. Kovács Jánost, a Pécsi Ítélőtábla bíráját
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett,

55.E/2018. (I. 22.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Porkoláb Erika, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. február 1. napjától
2018. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

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

10. dr. Kiss Gabriellát, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét
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75.E/2018. (I. 25.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

97.E/2018. (I. 30.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése
alapján Huszárné dr. Czap Sarolta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását
2018. január 31. napjával megszüntetem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Czipa
Zsuzsanna Rebeka, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. március
1. napjától 2019. 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

102.E/2018. (II. 5.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

76.E/2018. (I. 25.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fuglovics
Gabriellát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018.
február 15. napjától 2018. május 14. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Resán Dalmát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát 2018. február 5. napjától 2018. augusztus
4. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.

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

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

115.E (II. 14.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

96.E/2018. (I. 30.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése
alapján dr. Kiss Renáta, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. január
31. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szalai Márta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2018. március 1. napjától 2018. augusztus
31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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116.E/2018. (II. 14.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

119.E./2018. (II. 15.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Gyárfás
Krisztinát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018.
február 15. napjától 2018. augusztus 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdése, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) és d)
pontja alapján
•
dr. Kiss Renáta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárnak a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére szóló büntető ügyszakos,

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

•
Nagyné dr. Hokstok Kinga, a Győri Járásbíróság bírósági titkárának a Győri Ítélőtábla illetékességi területére szóló polgári ügyszakos és

117.E/2018. OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

•
dr. Szecskó Adrienn, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére szóló büntető ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2018. február 1-ei hatállyal megszűnt.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Czipa Zsuzsanna Rebeka, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár beosztását 2018. április
1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.

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

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

131.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
a Fogalmazó Felvételi Versenyvizsga-bizottság
tagjai kinevezésének meghosszabbításáról

118.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B. § (5) bekezdése és
a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás 12. §-a alapján,
– hozzájárulásukkal – az alább felsorolt bírák Fogalmazó
Felvételi Versenyvizsga-bizottsági tagsági kinevezését
2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig meghosszabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Porkoláb Erika, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár beosztását 2018. március 1.
napjától határozatlan időtartamra módosítom.

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

Szolgálati hely				

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Kúria					
Kúria					
Kúria					
Kúria					
Kúria					
Kúria					

Csőke Andrea			
Erőss Monika			
Hajnal Péter				
Katona Sándor			
Márki Zoltán			
Orosz Árpád Gábor			

Beosztás

bíró
főtitkár,bíró
tanácselnök
tanácselnök
tanácselnök
kollégiumvezetőhelyettes
Dr. Osztovits András			
Kúria					
bíró
dr. Somogyi Gábor			Kúria					bíró
Salamonné dr. Piltz Judit		Kúria					bíró
dr. Drexlerné dr. Karcub Edit		
Debreceni Ítélőtábla			
tanácselnök
dr. Dzsula Marianna			
Debreceni Ítélőtábla			
bíró
Dr. Elek Balázs				
Debreceni Ítélőtábla			
kollégiumvezető
Szilágyiné dr. Karsai Andrea		
Debreceni Ítélőtábla			
elnökhelyettes
dr. Ribai Csilla				
Fővárosi Ítélőtábla			
elnök
dr. Senyei György Barna 		
Fővárosi Ítélőtábla			
tanácselnök
dr. Szabó Klára 				
Fővárosi Ítélőtábla			
kollégiumvezető
dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva		
Pécsi Ítélőtábla				
bíró
dr. Kovács János			
Pécsi Ítélőtábla				
bíró
dr. Tóth Sándor				
Pécsi Ítélőtábla				
tanácselnök
dr. Benedek Tibor			
Szegedi Ítélőtábla			
bíró
dr. Hegedűs István			
Szegedi Ítélőtábla			
kollégiumvezető
dr. Szeghő Katalin			
Szegedi Ítélőtábla			
tanácselnök
dr. Fekete Zsolt				
Balassagyarmati Törvényszék		
elnökhelyettes
dr. Kovács István			
Balassagyarmati Törvényszék		
kollégiumvezető
dr. Pappné dr. Makka Éva Jolán		
Balassagyarmati Törvényszék		
tanácselnök
Kunné dr. Sándor Krisztina		
Balassagyarmati Törvényszék		
kollégiumvezető
dr. Pintér Mária				
Budapest Környéki Törvényszék		
kollégiumvezető
dr. Szegedi Gyöngyvér			
Budapest Környéki Törvényszék		
bíró
Vojnitsné dr. Kisfaludy Atala Katalin
Budapest Környéki Törvényszék		
bíró
Felegyiné dr. Szabó Ágnes 		
Debreceni Törvényszék			
tanácselnök
dr. Szurdi Béla				
Debreceni Törvényszék			
elnökhelyettes
dr. Tardiné dr. Szabó Piroska		
Debreceni Törvényszék			
tanácselnök
dr. Tóth Ildikó				
Hajdúböszörményi Járásbíróság		
elnök
dr. Németh Terézia			
Egri Törvényszék			
kollégiumvezetőhelyettes
dr. Tőzsér Lajos				
Egri Törvényszék			
kollégiumvezető
dr. Fazekas Sándor			
Fővárosi Törvényszék			
tanácselnök
dr. Kovács Helga Mariann		
Fővárosi Törvényszék			
tanácselnök
dr. Lugosi Erika				
Fővárosi Törvényszék			
tanácselnök
dr. Nadabán Ferenc Sándor		
Budapesti XVIII. és XIX. Ker.-i Bíróság
bíró
dr. Oros Ágnes Katalin			
Budai Központi Kerületi Bíróság bíró
dr. Pecze Tünde			
Fővárosi Törvényszék			
tanácselnök
dr. Simon Éva				
Fővárosi Közig. és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettes
dr. Szabó Gábor			
Fővárosi Törvényszék			
tanácselnök
dr. Vadász Viktor			
Fővárosi Törvényszék			
kollégiumvezető
dr. Varga Vivien Éda			
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíró
dr. Illés Krisztina			
Fővárosi Törvényszék			
kollégiumvezető
Grimné dr. Fancsali Zsuzsanna		
Pesti Központi Kerületi Bíróság		
elnökhelyettes
Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna
Fővárosi Törvényszék			
elnökhelyettes
Trappné dr. Kiszely Rita			
Budapesti XVIII. és XIX. Ker.-i Bíróság
elnök
dr. Jungi Eszter Mária			
Győri Törvényszék			
tanácselnök
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dr. Megyes Géza			
dr. Stániczné dr. Imre Csilla		
dr. Hajdúné dr. Iszály Anna Mária
dr. Szabó Mária				
dr. Zámbori Tibor			
Ménesiné dr. Szűcs Erika Mária		
dr. Hirtling Ibolya			
dr. Ipolyi Róbert			
dr. Paál Rita				
dr. Fodor Endre				
dr. Husek Dániel			
dr. Szörényi Mariann Zsuzsanna		
dr. Bernáthné dr. Kádár Judit		
dr. Jenei Péter				
dr. Kriston Róbert			
dr. Répássy Árpád			
dr. Tóth Imre				
dr. Gunyecz Zoltán			
dr. Horváth Géza			
dr. Antal Gábor József			
dr. Gelencsér Zoltán			

Győri Törvényszék			
Győri Törvényszék			
Gyulai Törvényszék			
Gyulai Törvényszék			
Gyulai Törvényszék			
Gyulai Törvényszék			
Siófoki Járásbíróság			
Kaposvári Törvényszék			
Kaposvári Járásbíróság			
Kecskeméti Törvényszék			
Kecskeméti Törvényszék			
Kecskeméti Törvényszék			
Miskolci Közig-i és Munkaügyi Bíróság
Miskolci Törvényszék			
Miskolci Járásbíróság			
Miskolci Törvényszék			
Miskolci Törvényszék			
Nyíregyházi Törvényszék			
Nyíregyházi Törvényszék			
Pécsi Törvényszék			
Pécsi Törvényszék			

dr. Joó Attila				
dr. Komáromi Zoltán Attila		
dr. Lakatos Péter			
dr. Ébner Vilmos			
dr. Nyíri Zoltán				
dr. Csullag Józsefné			
dr. Pongrácz Zsolt István		
Kissné dr. Szabó Judit			
dr. Bazsóné dr. Görög Anikó		
dr. Bartus Erika				
dr. Pleskó Krisztina Zsuzsanna		
dr. Széplakiné dr. Balogh Éva		
dr. Ferencz Miklós			
dr. Horváth Györgyi			
dr. Maka Mária				
dr. Bányai György Tamás		
dr. Czipóth Edit				

Szegedi Törvényszék			
Szegedi Törvényszék			
Szegedi Törvényszék			
Székesfehérvári Törvényszék		
Székesfehérvári Törvényszék		
Szekszárdi Törvényszék			
Szolnoki Törvényszék			
Szolnoki Törvényszék			
Szombathelyi Járásbíróság		
Tatabányai Törvényszék			
Tatabányai Törvényszék			
Tatabányai Törvényszék			
Veszprémi Törvényszék			
Veszprémi Törvényszék			
Veszprémi Törvényszék			
Zalaegerszegi Törvényszék		
Zalaegerszegi Járásbíróság		

				
				
				
				

28

bíró
tanácselnök
kollégiumvezető
tanácselnök
kollégiumvezető
csoportvezető bíró
elnök
bíró
elnökhelyettes
tanácselnök
elnökhelyettes
tanácselnök
elnök
bíró
elnökhelyettes
elnök
kollégiumvezető
kollégiumvezető
tanácselnök
csoportvezető bíró
kollégiumvezetőhelyettes
kollégiumvezető
tanácselnök
kollégiumvezető
tanácselnök
tanácselnök
elnök
kollégiumvezető
elnök
elnök
tanácselnök
elnökhelyettes
tanácselnök
tanácselnök
tanácselnök
kollégiumvezető
tanácselnök
elnök

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A DEBRECENI ÍTÉLTŐTÁBLA ELNÖKÉNEK,
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS A
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÁLTALÁNOS
ELNÖKHELYETTESÉNEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese
kinevezte

dr. Perényi Évát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2018.
február 28. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,
Bajuszné dr. Molnár Katalint,
dr. Demus Zsuzsannát
a 2018. február 1. napjától 2018. július 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra ,
dr. Csépány Kristó Gergelyt, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2018. február 1. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába ,
dr. Enyediné dr. Varga Bernadettet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét
dr. Hőnigh Zsuzsannát a 2018. február 1. napjától 2018.
július 31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi BÍróságra,
dr. Laky Evelin Reát a 2018. február 1. napjától 2018.
július 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba,
dr. Zakócs Ildikót a 2018. február 1. napjától 2018. július
31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Péli Szilviát, a Fővárosi Törvényszék bírósági ügyintézőjét 2018. február 5. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába,
dr. Zsoldi Kingát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét a 2018. február 5. napjától 2018. június
30. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra,
dr. Orbán Fanni Irént a 2018. március 1. napjától 2018.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba bírósági titkári munkakörbe,

A Debreceni Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Bakó Pált, a Debreceni Ítélőtábla bíráját 2018. március 1. napjától határozatlan időre a Debreceni Ítélőtáblára tanácselnöki munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szűrösné dr. Takács Andreát, a Szigetszentmiklósi
Járásbíróság elnökhelyettesét a 2018. február 5. napjától 2024. február 4. napjáig terjedő időtartamra a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnökévé,
dr. Gaál Erikát, a Gödöllői Járásbíróság bíráját a 2018.
február 1. napjától 2024. január 31. napjáig terjedő időtartamra a Gödöllői Járásbíróságra csoportvezető bírói
munkakörbe,
dr. Kovács Évát a 2018. január 10. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra,
Kocsisné dr. Bankó Zsuzsannát a 2018. február 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a
Gödöllői Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe,
kijelölte

dr. Tarjányi Mártát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2018. január 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

kijelölte

A Debreceni Törvényszék elnöke

dr. Fazekas Sándort, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét 2018. január 5. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Tóháti Szabolcsot, a Debreceni Törvényszék bírósági
ügyintézőjét 2018. január 15. napjától határozatlan időre
a Debreceni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

A Győri Törvényszék elnöke
kijelölte

kijelölte

dr. Gergó Brigittát, a Győri Járásbíróság bíráját 2018.
január 16. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

dr. Kálmánczi Antal Jánost, a Debreceni Törvényszék bíráját 2018. január 15. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.
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A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

nöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői
tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az
elnök és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.

kinevezte

dr. Isaák Lászlót a 2018. február 1. napjától 2018. július
31. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szegfű Rózsát 2018. február 1. napjától határozatlan
időre a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Vér Trisztiánt a 2018. február 1. napjától 2018. június
30. napjáig terjedő időtartamra a Szentesi Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.
A Szolnoki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szabóné dr. Komjáthy Gabriellát, a Tatabányai Törvényszék bíráját 2018. február 1. napjától a Tatabányai
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

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.

PÁLYÁZATOK

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

dr. Ecseki-Mihalcsik Sárát a 2018. február 1. napjától
2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Tatabányai Törvényszék elnöke
kinevezte

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
1. A bírói állások meghirdetése

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.

1.1. Az üres bírói álláshelyek pályázat útján tölthetők
be. A pályázatot a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott
eseteket kivéve az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.

A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság el-
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1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a
központi bírósági honlapon jelennek meg.

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 jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a
pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék.

2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek megfelelően
vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói
álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
•
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret
esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt
a pályázati felhívás tartalmazza.

3.6. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és
tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által
tartott meghallgatáson már nincs lehetőség.
3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz
segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.

3. A pályázat

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

3.1. 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.

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a járásbíróság elnökéhez,
b) közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt pályázat
esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökéhez,

3.2. A pályázathoz csatolni kell:
1. a jelentkezési segédlapot, valamint
2. a jelentkezési segédlap mellékletében felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat kötelezően csatolni kell:
2.1. az önéletrajzot,
2.2. az igazolványképet (2 db),
2.3. az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
2.4. az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredményt,
2.5. a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
2.6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
2.7. a kinevezéshez szükséges tények és adatok igazolását,
2.8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat.

c) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék elnökéhez,
d) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla elnökéhez,
e) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez kell
benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő határidőben kell benyújtani.
5. A pályázatok elbírálása
5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke, valamint a közigazgatási
és munkaügyi bíróság elnöke kivételével – elutasítja. A
hiányos - pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot benyújtó pályázót pedig rövid határidő tűzésével felhívja
a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén – és a
nem pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot elutasítja.

3.3. Amennyiben bíró az áthelyezése érdekében nyújt
be pályázatot, az 1. pontban foglaltat, valamint a 2. pontban felsoroltak közül a 2.1., 2.2. és 2.8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
3.4. A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési segédlap” a
kitöltési útmutatóval együtt az alábbi linken http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok található.

5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás esetén a
hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő 15 napon belül
a bírói tanács a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat

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

a bírói tanács a Bjt. 14. § (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.
5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort megküldi a
bíróság elnökének, aki a pályázati rangsort javaslatával
az OBH elnökének továbbítja.
5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy - a Kúriára
kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A pályázati eljárás
eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek bírói kinevezésre,
•
a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

5.5. Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a Kúriára
kiírt pályázat kivételével - értesíti a pályázattal érintett
bíróság elnökét. A bíróság elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli
a pályázó rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

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

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

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

A munkáltató a végrehajtási ügyintézői szakvizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
13.§ (6) bekezdése értelmében - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

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

A pályázónak 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 bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmasság vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát
és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
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Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket
és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
−
a Budapest Környéki Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

- Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- a személyes adatait és a rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
113.E/2018. (II. 12.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék PolgáriKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

114.E/2018. (II. 12.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki
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A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

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

a Fővárosi Ítélőtábla polgári ügyszakos tanácselnöki (Polgári Kollégium Gazdasági Szakág 96. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának civilisztikai ügyszakban, különösen gazdasági szakágban a
banki hitelügyletekből származó jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes ügyek, szerződésen kívüli károk
megtérítése iránti perek, valamint kötelmi perek elbírálásában szerzett másodfokú ítélkezési gyakorlatnak van
jelentősége.

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Fővárosi
Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja 15.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16. IV. emelet 432. szoba).

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146
Budapest, Thököly út 97-101.).

1. a Budakörnyéki Járásbíróság elnöki álláshelyének
(92. számú) betöltésére.

2. a Budaörsi Járásbíróság elnöki álláshelyének (81.
számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146
Budapest, Thököly út 97-101.).

A pályázat beadásának helye:
Ceglédi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2700 Cegléd
Kossuth tér 2.).

3. a Ceglédi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (94. számú) betöltésére.

4. a Váci Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének
(101. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

36

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/1. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A pályázat beadásának helye:
Váci Járásbíróság Elnöki Titkársága (2600 Vác, Budapesti
főút 14.).

A pályázat beadásának helye:
Szigetszentmiklósi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2310
Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.).

5. a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnökhelyettesi
álláshelyének (99. számú) betöltésére.

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Gyöngyösi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az Egri 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,
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hetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A Fővárosi Törvényszék általános
elnökhelyettese pályázatot hirdet

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

a Pesti Központi Kerületi Bíróság polgári ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (P. I. Csoport
303. számú) betöltésére.

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Szeghalmi Járásbíróság elnöki álláshelyének (37.
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 Pesti Központi Kerületi Bíróság P.I. Csoport működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára 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 előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkez-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szeghalmi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Gyulai Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
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laltaknak, valamint a Kaposvári 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.

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:
2018. március 10. napja 12.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 23. napja.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 3.).

a Siófoki Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének
(41. számú) betöltésére.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (15. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Siófoki Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban fog-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Büntető Kollégium
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
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megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a 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.

megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci 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:
2018. április 16. napja 15.30 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. napja 15.30 óra.

A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

2. a Miskolci Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (56. számú) betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
120.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Járásbíróságon
egy Járásbírósági bírói álláshelyre

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 Zalaegerszegi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (13. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszegi Járásbíróság Elnöki Titkársága (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.)

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
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121.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Járásbíróságon
egy Járásbírósági bírói álláshelyre

123.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kaposvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Zalaegerszegi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (40. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely (6.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a.).

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

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

122.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

124.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A Debreceni Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (27. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Székesfehérvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (41. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

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

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

125.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Dunaújvárosi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
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„Pályázatok” része tartalmazza.

járásbírósági bírói (66. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárdi járásbíróság Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 1-3.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Dunaújvárosi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2400 Dunaújváros, Városháza tér 3.)

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

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

128.E/2018. (II. 15.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

126.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szekszárdi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Nyíregyházi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (86. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Szekszárdi Törvényszéken egy polgári (cég) ügyszakos
törvényszéki bírói álláshely (15. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A pályázat elbírálásánál a cégbírósági bírói gyakorlatnak
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

129.E/2018. (II. 15.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Nyíregyházi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (27. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

127.E/2018. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szekszárdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentőségének.

A Szekszárdi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói álláshely (48. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

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

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

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

133.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

130.E/2017. (II. 15.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (503. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Tatabányai Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (21. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

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

134.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári (családjogi) ügyszakos járásbírósági bírói (450. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

132.E/2018. (II. 19.) 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:
2018. március 20. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (524. 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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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135.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (500. 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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

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

138.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (515. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

136.E/2018. (II. 19.) 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 Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (486. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. 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

139.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

137.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári (családjogi) ügyszakos járásbírósági bírói (508. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (518. számú) álláshely betöltésére
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (6722 Szeged, Tábor u. 4.).

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

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

147.E/2018. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

140.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (381. 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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Monori Járásbíróság Elnöki Titkársága (2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 69.).

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

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

141.E/2018. (II. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI
PÁLYÁZAT

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
(98. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.
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- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó titkári tisztség betöltésére.

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

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
bírósági titkári állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének helye:
2018. március 20. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkárság (8200 Veszprém, Vár u. 19.)

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.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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.

a Budapest Környéki Törvényszék területén, a Szentendrei Járásbíróságon 1 végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. március 20. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175).

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Farkas Attila Lászlónak, a Kúria bírájának az AA
111152 számú bírói igazolványa,
Csontos-Lukács Adriennek, az Országos Bírósági Hivatal
tisztviselőjének a BA 176245 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

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:
2018. március 29. 16.00

Az igazolványok érvénytelenek.

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.
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