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TARTALOMJEGYZÉK
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 1/2018. (III. 5.) OBH utasítása a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi rendjéről
HATÁROZATOK

12

46.SZ/2018. (III. 5.) OBHE határozat a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
47.SZ/2018. (III. 8.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtáblán kettő ítélőtáblai bírói, egy bírósági titkári
és egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és a a Fővárosi Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló 13.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
48.SZ/2018. (III. 8.) OBHE határozat a Debreceni Ítélőtáblán kettő ítélőtáblai bírói, egy bírósági titkári
és egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és a a Debreceni Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló 14.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
49.SZ/2018. (III. 8.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai tanácselnöki, kettő ítélőtáblai
bírói, egy bírósági titkári és egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és
a a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 17.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról
50.SZ/2018. (III. 20.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
51.SZ/2018. (III. 20.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszéken egy csoportvezető bírói álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé történő átalakításáról
és a Tatabányai Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 35.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
52.SZ/2018. (III. 22.) OBHE határozat a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
53.SZ/2018. (III. 22.) OBHE határozat a Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 24.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
határozat módosításáról
54.SZ/2018. (III. 23.) OBHE határozat az Egri Törvényszéken egy középfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről és az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 21.SZ/2018. (I.
26.) OBHE számú határozat módosításáról
55.SZ/2018. ( III. 23.) OBHE határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések iránti kérelmek elbírálásáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK

16
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14/2018. (II.22.) OBT határozat
15/2018. (II.22.) OBT határozat
16/2018. (II.22.) OBT határozat
17/2018. (II.22.) OBT határozat
18/2018. (II.22.) OBT határozat
19/2018. (II.22.) OBT határozat
20/2018. (II.22.) OBT határozat
21/2018. (II.22.) OBT határozat
22/2018. (II.22.) OBT határozat
23/2018. (II.22.) OBT határozat
24/2018. (II.22.) OBT határozat
25/2018. (II.22.) OBT határozat
26/2018. (II.22.) OBT határozat
27/2018. (II.22.) OBT határozat
28/2018. (II.22.) OBT határozat
29/2018. (II.22.) OBT határozat
30/2018. (II.22.) OBT határozat
32/2018. (II. 28.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

19

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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112.E/2018. (II. 12.) OBHE határozat 2018. február hónapban címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
142.E/2018. (II. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
146.E/2018. (II. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
153.E/2018. (II. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
154.E/2018. (II. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről

4
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155.E/2018. (II. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
156.E/2018. (II. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
157.E/2018. (II. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
161.E/2018. (III. 2.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
168.E/2018. (III. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
169.E/2018. (III. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
175.E/2018. (III. 13.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
176.E/2018. (III. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
143.E/2018. (II. 20.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
144.E/2018. (II. 20.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
145.E/2018. (II. 20.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelölésének
megszüntetéséről
150.E/2018. (II. 23.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

151.E/2018. (II. 23.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
171.E/2018. (III. 7.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
172.E/2018. (III. 7.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági titkár
kijelöléséről
177.E/2018. (III. 13.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
180.E/2018. (III. 14.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
104.E/2018. (II. 7.) OBHE határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendeléséről
152.E./2018. (II. 23.) OBHE határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendeléséről
159.E./2018. (III. 1.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
160.E/2018. (III. 1.) OBHE határozat bíró Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz
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történő kirendelésének meghosszabbításáról
162.E./2018. (III. 5.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
166.E/2018. (III. 6.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendelésének meghosszabbításáról
167.E./2018. (III. 6.) OBHE határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendeléséről
173.E/2018. (III. 10.) OBHE
Ítélőtáblára

határozat bíró kirendelésének meghosszabbításáról a Debreceni

EGYÉB HATÁROZATOK
149.E/2018. (II. 23.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
158.E/2018. (II. 27.) OBHE határozat az európai jogi szaktanácsadók koordinátori megbízásáról
164.E/2018. (III. 5.) OBHE határozat bíró kúriai beosztásáról
165.E/2018. (III. 6.) OBHE számú határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
174.E/2018. (III. 12.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
179.E/2018. (III. 14.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
181.E/2018. (III. 19.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
A KÚRIA ELNÖKÉNEK, A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÁLTALÁNOS
ELNÖKHELYETTESÉNEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

27

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
183.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Debreceni Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
184.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat
állásának pályázati kiírásáról

a Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői

6
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kiírásáról
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határozat

a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állásának pályázati

186.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Budapest Környéki
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

Törvényszék Gazdasági Kollégiuma

187.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
188.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
189.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
190.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
191.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
192.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Szegedi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
201.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

202.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

212.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat

Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
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álláshelyre
199.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

200.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

197.E/2018. (III. 23.) OBHE
álláshelyre

határozat

Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

198.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

219.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

220.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói

221.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói

222.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
203.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

204.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

205.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

209.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

206.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

207.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

208.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

210.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

211.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre
217.E/2018. (III. 23.) OBHE

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

határozat

Pályázati kiírás a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon egy
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járásbírósági bírói álláshelyre
218.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
216.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Sárbogárdi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
214.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
215.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Sárvári Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
213.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Keszthelyi Járásbíróságon egy járásbírósági

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Győri Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
HÍREK

53
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
1/2018. (III. 5.) OBH utasítása
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának
2018. évi rendjéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a
következő utasítást adom ki:
1.§ Az utasítás hatálya
a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvény VI. Bíróságok fejezetében az eredeti és az
évközi módosított előirányzatként megállapított fejezeti
kezelésű előirányzatokra,
b) a költségvetési évet megelőző évek központi
költségvetéséről szóló törvények VI. Bíróságok
fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok
költségvetési maradványára,
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a
VI. Bíróságok fejezetben a költségvetési év során
megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok]
terjed ki.
2. § A VI. Bíróságok fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet
tartalmazza.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
4. § Hatályát veszti a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2017. évi
rendjéről szóló 3/2017. (II. 21.) OBH utasítás.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet az 1/2018. (III. 5.) OBH utasításához
VI. Bíróságok 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

1

Áht.
azonosító

2

B

Címnév

C

D

E

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

F

G

H

Előirányzat
célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

I

J

K

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Beruházás

4

5

227250

Igazságszolgáltatás
beruházásai

Fejezeten
belüli
beruházások,
felújítások
fedezetéül
szolgál.

Kúria,
Ítélőtáblák,
Törvényszékek, OBH

előirányzat
átcsoportosítás
alapján
vagy
közvetlen
kifizetéssel
egy összegben vagy
részletekben

kérelem
alapján
meghozott
egyedi
döntéssel

Az
előirányzat:
a) a központi
kezelésbe
vont üres
álláshelyekhez
kapcsolódó törvény
szerinti
illetmények,
járulékok,
juttatások;
6

347951

Igazságszolgáltatás
működtetése

b) előre
nem látható
fejezeten
belüli
személyi,
dologi
és egyéb
kiadások

Kúria,
Ítélőtáblák,
Törvényszékek, OBH,
Fejezeten
kívüli
szervezet

előirányzat
átcsoportosítás alapján
vagy
közvetlen
kifizetéssel
egy
összegben
vagy
részletekben

kérelem
alapján
meghozott
egyedi
döntéssel,
támogatási
szerződés
alapján

c) fejezeten
kívüli
nyújtott
támogatás
fedezetéül
szolgál.
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L

Biztosíték

M

Kezelő
szerv

N

O

Lebonyolító szerv

Európai unós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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48.SZ/2018. (III. 8.) OBHE
határozat
a Debreceni Ítélőtáblán kettő ítélőtáblai bírói,
egy bírósági titkári és egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és a
a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról szóló 14.SZ/2018. (I. 26.)
OBHE számú határozat módosításáról

HATÁROZATOK
46.SZ/2018. (III. 5.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. február 28. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja
alapján a Debreceni Ítélőtáblán 2018. március 15ei hatállyal kettő ítélőtáblai bírói, egy bírósági titkári
és egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshelyet
rendszeresítek.

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

47.SZ/2018. (III. 8.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán kettő ítélőtáblai bírói,
egy bírósági titkári és egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és a
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról szóló 13.SZ/2018. (I. 26.)
OBHE számú határozat módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
március 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
14.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1., 2. és 3.
pontját:
1.7. ítélőtáblai bíró: 16 fő
Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 26 fő
2.2. bírósági titkár: 8 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 8 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 47
fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Fővárosi Ítélőtáblán 2018. március 15-ei hatállyal kettő
ítélőtáblai bírói, egy bírósági titkári és egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.

3. A Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszáma: 73
fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018. március
15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Fővárosi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 13.SZ/2018.
(I. 26.) OBHE számú határozat 1., 2. és 3. pontját:

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

49.SZ/2018. (III. 8.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai
tanácselnöki, kettő ítélőtáblai bírói,
egy bírósági titkári és egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és a
a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
szóló 17.SZ/2018. (I. 26.)
OBHE számú határozat módosításáról

1.7. ítélőtáblai bíró: 53 fő
Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 90 fő
2.2. bírósági titkár: 23 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 24 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 118
fő
3. A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma: 208
fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Szegedi Ítélőtáblán 2018. március 15-ei hatállyal egy
ítélőtáblai tanácselnöki, kettő ítélőtáblai bírói, egy
bírósági titkári és egy középfokú végzettségű tisztviselői
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álláshelyet rendszeresítek.

átalakítok.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018. március
15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Szegedi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló 17.SZ/2018.
(I. 26.) OBHE számú határozat 1., 2. és 3. pontját:

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
március 20-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 35.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1.1.4.
és 1.1.7. pontját:

1.5. tanácselnök: 6 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 14 fő
Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 24 fő

A Tatabányai Törvényszék engedélyezett
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes létszáma: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró létszáma: 1 fő

2.2. bírósági titkár: 7 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 15 fő

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 46
fő

52.SZ/2018. (III. 22.) OBHE
határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

3. A Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszáma: 70 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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.
III. Csoportban 2 csoportvezető-helyettes működik.

50.SZ/2018. (III. 20.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Tatabányai
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.

53.SZ/2018. (III. 22.) OBHE
határozat
a Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshely megszüntetéséről és a Gyulai
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 24.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

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

51.SZ/2018. (III. 20.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszéken egy csoportvezető
bírói álláshely kollégiumvezető-helyettesi
álláshellyé történő átalakításáról
és a Tatabányai Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 35.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 Gyulai Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyet (17. számú) 2018. március
22-ei hatállyal megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
március 22-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
24.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1.1.9. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Tatabányai Törvényszéken egy
csoportvezető bírói álláshelyet (12. számú) 2018. március
20-ai hatállyal kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé

A Gyulai Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 13 fő,
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törvényszéki bírói létszám összesen: 26 fő
Bírói létszám mindösszesen: 76 fő
A Gyulai Törvényszék
mindösszesen: 323 fő

engedélyezett

bekezdése alapján – a megállapított keretszámokra
tekintettel - 2019. április 30. napjáig engedélyezem
létszáma

1. a Fővárosi Törvényszék részére 19 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Fővárosi Törvényszéken civilisztikai ügyszakban
(2 fő),
•
a Fővárosi Törvényszéken büntető ügyszakban (4
fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon civilisztikai
ügyszakban (5 fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (3 fő),
•
a Budai Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (1 fő),
•
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
civilisztikai ügyszakban (1 fő),
•
a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (1fő)
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
közigazgatási ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
munkaügyi ügyszakban (1 fő)

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

54.SZ/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszéken egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és az Egri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja
alapján az Egri Törvényszéken 2018. április 1-ei hatállyal
egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshelyet
rendszeresítek.

2. a Budapest Környéki Törvényszék részére 11 fő
bírói túlbetöltés felhasználását
•
a Budapest Környéki Törvényszéken civilisztikai
ügyszakban (3 fő),
•
a
Budakörnyéki
Járásbíróságon
civilisztikai
ügyszakban (1 fő),
•
a Gödöllői Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban
(1 fő)
•
a Monori Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (2
fő),
•
a Ceglédi Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1
fő),
•
a Ceglédi Járásbíróságon büntető ügyszakban (1
fő),
•
a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon civilisztikai
ügyszakban (2 fő)

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
április 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 2. és 3.
pontját:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 70 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 212
fő
3. Az Egri Törvényszék engedélyezett létszáma: 283
fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

3. a Debreceni Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a törvényszék büntető
ügyszakában (1 fő),

55.SZ/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmek
elbírálásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
5/2013. (V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan
távollévő bírák álláshelyei részbeni betöltésének
szabályairól rendelkező 3. számú melléklete 6. § (4)

6.
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túlbetöltés felhasználását
•
a törvényszéken civilisztikai ügyszakban (2 fő) és
•
a Dunaújvárosi Járásbíróságon büntető ügyszakban
(1 fő)
7. a Szombathelyi Törvényszék részére 2 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Sárvári Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1
fő) és
•
a
Szombathelyi
Járásbíróságon
civilisztikai
ügyszakban (1 fő)
8. a Tatabányai Törvényszék részére 2 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Tatabányai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban
(1 fő)
•
a Tatai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1 fő)
9. a Veszprémi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Tapolcai Járásbíróságon
civilisztikai ügyszakban.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
2018. március:
1. előterjesztés a Szolgálati Bíróság Elnökének beszámolójáról.
2. előterjesztés a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak 2018. évben adományozandó elismerésekről,
3. előterjesztés az OBT határozatainak, ajánlásainak deregulációjáról,
4. előterjesztés a végrehajtói fegyelmi bíróság elnökének beszámolójáról,
5. előterjesztés az OBT működési feltételeinek biztosításáról,
6. előterjesztés az OBT képviseletéről az összbírói értekezleteken.

HATÁROZATOK
14/2018. (II.22.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a Bírói Életpálya Szakértői Testületbe képviselőként dr. Szabó Sándort jelöli ki.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

15/2018. (II.22.) OBT
határozat

2018. április:
1. előterjesztés a bírói életpálya szakértői testület működéséről,
2. elterjesztés az OBT irodájának ügyviteli szabályzatáról.

Az Országos Bírói Tanács hozzájárul az Országos Bírósági Hivatal elnökének Solidus-díjban részesítéséhez.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

2018. május:
1. előterjesztés az OBH elnökének a bírói és bírósági vezetői pályázatok érvénytelenítésére vonatkozó gyakorlatáról,
2. előterjesztés az OBH elnökének a bírósági vezetők
vizsgálatának elvégzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítéséről,
3. előterjesztés az OBH elnökének az évenként bírósági
szintenként, ügyszakonként a munkateher mérési és országos munkateher meghatározásának kötelezettsége
teljesítéséről,
4. előterjesztés az elektronikus ügyintézés bevezetéseinek tapasztalatairól és tanulságairól,
5. előterjesztés a bíróságok költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolóról.

16/2018. (II.22.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács megalakítja a 2012. március
15. és 2018. január 30. között hozott határozatainak,
szabályzatainak és ajánlásainak felülvizsgálatát végző
szakbizottságot. A szakbizottság tevékenységének a célja az OBT hatályos határozatainak a felülvizsgálata annak érdekében, hogy lehetséges-e, illetve szükséges-e
hatályosulásuk, vagy indokolt-e annak módosításuk. A
szakbizottság feladata a kitűzött cél érdekében elvégezni az OBT határozatainak vizsgálatát. A bizottság megbízatása 2018. április 30-ig szól. A szakbizottság elnöke
dr. Demjén Péter, tagjai dr. Gaider Bálint és dr. Vasvári
Csaba OBT tagok.

2018. június:
1. előterjesztés az összbírói értekezletek központi igazgatást érintő tapasztalatairól,
2. előterjesztés az OBH elnökének a bíróknak az Országos Bírósági Hivatalba történő beosztása, bíró kirendelése, központi igazgatási feladattal történő megbízás
gyakorlatáról,
3. előterjesztés az egyéb juttatások feltételeiről és mértékéről,
4. előterjesztés az OBH elnökének féléves beszámolója
megvitatásáról,
5. előterjesztés az OBT 2018. évi második féléves üléstervéről,
6. véleményezés az OBH, valamint a Kúria elnökének a

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

17/2018. (II.22.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács 2018. évi első félévi üléstervét
akként, hogy
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désekben megfogalmazottakkal kapcsolatosan foglalt-e
állást, illetve hozott-e határozatot.

bírói és bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatáról.

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

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

18/2018. (II.22.) OBT
határozat

22/2018. (II.22.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács nem delegál tagot az Országos
Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott, az új Pp. hatályosulását támogató munkacsoportba.

A Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete által és a
Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által feltett kérdések tekintetében a szakbizottság összetételét a következőképpen határozza meg: a szakbizottság elnöke dr.
Fatalin Judit, tagjai Rochlitz Zoltán, Léhmann Zoltán, Matusik Tamás és Szabó Sándor.

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

A szakbizottság tevékenységének a célja a bírósági igazgatásban a törvényesség, a kiszámíthatóság és a szakmaiság érvényre jutásának vizsgálata, a feltett kérdésekkel kapcsolatban, külön figyelemmel a 13/2013. (VI.
17.) AB határozatban foglalt alkotmányos követelmény
teljesülésére.

19/2018. (II.22.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács nem delegál tagot az Országos
Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott, az új Kp. hatályosulását támogató munkacsoportba.

A szakbizottság megbízatása 2018. április 30-ig szól.
dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

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

20/2018. (II.22.) OBT
határozat

23/2018. (II.22.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács megalakítja „az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírói és a bírósági vezetői pályázatok érvénytelenítési gyakorlatát vizsgáló szakbizottságot” azzal, hogy a szakbizottság a 2017. január 1-től
2018. február 5-ig terjedő időszakban meghozott OBH
elnöki döntéseket vizsgálja.

az Országos Bírói Tanács dr. Karádi Teodóra Elida Pesti
Központi Kerületi Bírósági bírót, kérelmével egyezően,
2018. április 1. napjától, 2018. április 22. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

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

24/2018. (II.22.) OBT
határozat

21/2018. (II.22.) OBT
határozat

az Országos Bírói Tanács dr. Szabó Zoltán Fővárosi Törvényszéki tanácselnök, címzetes táblabíró munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítését – kérelmére - mellőzi.

Az Országos Bírói Tanács megalakítja „az Országos Bírósági Hivatal elnökének a Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által kezdeményezett kérdésekkel kapcsolatos
gyakorlatát vizsgáló szakbizottságot” azzal, hogy az 1.
számú kérdésben a vizsgálati időszak kezdete 2017. január 1. napja.

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

A szakbizottságnak vizsgálnia kell, hogy az OBT a kér-
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25/2018. (II.22.) OBT
határozat

29/2018. (II.22.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Rácskay Jenő, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bírájának áthelyezésére tett
javaslatot nem támogatja. Az Országos Bírói Tanács nem
talált olyan okot, amely alapján el kívánna térni a pályázati rangsortól.

A póttagok eltérő sorrendiségének megállapítására
vonatkozó előterjesztést hatáskör hiányában az Országos Bírói Tanács nem támogatja azzal, hogy a Bszi. 91.
§ (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a póttagok
sorrendjének meghatározásánál nem csupán a kapott
szavazatok számára, de a megválasztás időbeliségére
is figyelemmel kell lenni. Ennek megfelelően a szavazatok számának az azonos körben történt megválasztása
esetén van jelentősége, a korábban megválasztott póttag sorrendben megelőzi a később választottat akkor is,
ha kevesebb szavazatot kap. Az Országos Bírói Tanács
azonban nem jogosult felülbírálni a szavazatszámláló
bizottság által az eddigi gyakorlatnak megfelelően kihirdetett sorrendiséget.

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

26/2018. (II.22.) OBT
határozat
A 27/2016-os OBT határozattal módosított Juhász Andor
díjról szóló 2/2012-es számú OBT határozat az alábbiak
szerint módosul:

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

az OBT a Juhász Andor díj arany fokozatának a számát
10-re emeli.

30/2018. (II.22.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács egyetértőleg véleményezte a
bírák és igazságügyi alkalmazottak szabadságolási rendjéről szóló Országos Bírósági Hivatal elnöki ajánlást.

27/2018. (II.22.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács az ENCJ szervezettel az állandó kapcsolattartói feladatok ellátására dr. Vadász Viktor
OBT tagot jelöli ki.

32/2018. (II. 28.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács dr. Pécsi Krisztián keszthelyi
járásbírósági bíró – lemondására tekintettel – hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a bíró
szolgálati viszonyának 2018. március 20. napjával történő megszűnéséhez, valamint 2018. március 1. napjától
2018. március 20. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól.

28/2018. (II.22.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács a Nemzetközi Kapcsolatok
Koordinációs Testületébe dr. Vadász Viktor, dr. Matusik
Tamás, dr. Demjén Péter és dr. Rochlitz Zoltán OBT tagokat jelöli.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

2018. február 15. napjától
a Balassagyarmati Törvényszéken
dr. Benkó Anna Andrea elnök
jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Tárnoki Györgyit, a Karcagi Járásbíróság bíráját 2018.
március 1. napjától,
dr. Bozsó Pétert, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját (jelenleg OBH-ba beosztott bírót) 2018.
április 1. napjától
határozatlan időre,

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Labanczné dr. Ficsór Adélt, a Kecskeméti Törvényszék
bírósági titkárát
a 2018. március 15. napjától 2021. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá

142.E/2018. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

kinevezte,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gárdosi
Judit bírót – a 804.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március 1.
napjával az Egri Törvényszékről a Debreceni Ítélőtáblára
bírói munkakörbe áthelyezem.

dr. Pintérné dr. Polyák Melindának, a XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírájának a kinevezését a 2018. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időtartamra ismételten
meghosszabbította,

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

dr. Pécsi Krisztiánt, a Keszthelyi Járásbíróság bíráját
2018. március 20. napjával,
dr. Karádi Teodóra Elidát, a Pesti Központi Kerületi BÍróság
bíráját 2018. április 22. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,

146.E/2018. (II. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

dr. Tóta Erzsébetet, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018.
augusztus 31. napjával - nyugállományba helyezés iránti
kérelmére figyelemmel - bírói tisztségükből

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Hargitainé dr.
Iharos Ágnes bírót – a 810.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március
12. napjával a Monori Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

felmentette.

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

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

153.E/2018. (II. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

112.E/2018. (II. 12.) OBHE
határozat
2018. február hónapban
címviselésre való jogosultságról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Demény
Attila Zsolt bírót – a 829.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom,
hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes táblabíró
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157.E/2018. (II. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

15. napjával a Budapest Környéki Törvényszékről a Szolnoki Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Sinkó
Vilmos bírót – a 833.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március
1. napjával a Keszthelyi Járásbíróságról a Zalaegerszegi
Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

154.E/2018. (II. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kovács Bálint Gábor bírót – a 889.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március
1. napjával a Sárvári Járásbíróságról a Szombathelyi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

161.E/2018. (III. 2.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kovács
Krisztina bírót – a 818.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 1.
napjával az Egri Járásbíróságról az Egri Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

155.E/2018. (II. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Süke
András bírót – a 832.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március 1. napjával
a Komáromi Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

168.E/2018. (III. 7.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Novák Kovács László bírót – a 828.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március
15. napjával a Sárbogárdi Járásbíróságról a Székesfehérvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

156.E/2018. (II. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Mihályi Mónika elnököt – a 834.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március
1. napjával a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságról a Zalaegerszegi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

169.E/2018. (III. 7.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Péter
Pál bírót – a 827.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. március 15.
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határozott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

napjával a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságról a Székesfehérvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

144.E/2018. (II. 20.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelöléséről

175.E/2018. (III. 13.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Dr. Szöllősiné dr. Tóth Zsuzsannát, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét, valamint dr. Ágoston
Eszter Ildikót és dr. Molnár Mária Juliannát, a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2018. március 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Labanczné dr.
Ficsór Adél bírót – a 806.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. március 15. napjával a Nagykőrösi Járásbíróságra osztom be.

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

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

145.E/2018. (II. 20.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről

176.E/2018. (III. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Rábel Noémi Ilona bírót – a 819.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 15.
napjával a Győri Járásbíróságról a Győri Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

Madarasné dr. Molnár Gizellának, a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság bírájának bírósági közvetítői kijelölését
– a törvényszék elnökének javaslatára – 2018. március 1.
napjával megszüntetem.

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

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

150.E/2018. (II. 23.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

KIJELÖLÉSEK
143.E/2018. (II. 20.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

Dr. Papp Zoltánt, a Békéscsabai Járásbíróság bírósági
titkárát 2018. április 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Tatár József Tamást, a Pápai Járásbíróság bíráját 2018. március 1. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meg-
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151.E/2018. (II. 23.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben,
valamint a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

177.E/2018. (III. 13.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásukkal – dr. Tóth Évát, a
Tamási Járásbíróság bíráját, dr. Szelecki Rita Líviát és dr.
Simon Miklóst, a Dombóvári Járásbíróság bíráit 2018. április 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező
bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Répássy Andrea Katalint, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját és dr. Kern Viktóriát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját 2018. március 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.

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

180.E/2018. (III. 14.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

171.E/2018. (III. 7.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

Dr. Borza Diánát, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági titkárát 2018. április 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásukkal – dr. Csatár Miklós Imrét, a Győri Járásbíróság
bíráját és dr. Sinkó Vilmost, a Zalaegerszegi Járásbíróság
bíráját 2018. április 1. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

KIRENDELÉSEK
104.E/2018. (II. 7.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Sándor
Valter Pált, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját 2018. március 1. napjától 2018. július 30.
napjáig terjedő időtartamra – beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a Fővárosi Törvényszékre kirendelem.

172.E/2018. (III. 7.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
és bírósági titkár kijelöléséről
Doszpothné dr. Hodosi Esztert, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, valamint dr. Malik
Gábort, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági
titkárát 2018. április 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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152.E./2018. (II. 23.) OBHE
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Karászi Gábornak, a Veszprémi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának – beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
történő kirendelését 2018. március 16. napjától 2018.
június 30. napjáig terjedő időszakra meghosszabbítom.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Répássy Árpádné dr. Német Laurát, a Miskolci Törvényszék
bíráját 2018. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig
terjedő időtartamra – beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Debreceni Ítélőtáblára
kirendelem.

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

162.E./2018. (III. 5.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 6. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (5) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal
2018. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig
1. dr. Szelecki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság bíráját,
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett,
2. dr. Dénes Rajmondot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját,
3. Gregorichné dr. Ősi Mártát, a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót,
4. dr. Hamvas Ákos Ervint, a Tatabányai Törvényszék csoportvezető bíráját,
5. dr. Simon Károly Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság
bíráját,
6. dr. Tóth Csaba Leventét, a Debreceni Törvényszék bíráját,
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük részbeni
megtartása mellett,
7. dr. Tahin Szabolcsot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját,
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül, a Kúriára kirendelem.

159.E./2018. (III. 1.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (5) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal
2018. március 1. napjától 2018. július 15. napjáig
1.Fermanné dr. Polák Zitát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét,
2.dr. Vogyicska Petrát, a Pécsi Ítélőtábla bíráját
beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett,
3. dr. Béri Andrást, a Szegedi Ítélőtábla bíráját
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett, a Kúriára kirendelem.

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

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

160.E/2018. (III. 1.) OBHE
határozat
bíró Székesfehérvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz történő kirendelésének
meghosszabbításáról

166.E/2018. (III. 6.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, vala-
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mint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (5) bekezdése alapján,
hozzájárulásával dr. Gyurán Ildikónak, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának 2018. április
1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra,
- eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett - a Kúriára történő kirendelését meghosszabbítom.

149.E/2018. (II. 23.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Györe
Viktor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2018. február 28. napjával megszűnik, ezért 2018.
március 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
beosztom.

167.E./2018. (III. 6.) OBHE
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Árok
Krisztián Pétert, a Debreceni Törvényszék bíráját 2018.
március 15. napjától 2018. június 14. napjáig terjedő időtartamra – beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett – a Debreceni Ítélőtáblára kirendelem.

158.E/2018. (II. 27.) OBHE
határozat
az európai jogi szaktanácsadók
koordinátori megbízásáról
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.
(X. 17.) OBH utasítás 15. § (1) bekezdése alapján dr. Osztovits Andrást, a Kúria bíráját megbízom az európai jogi
szaktanácsadói hálózat koordinátori feladatainak ellátásával a 2018. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időtartamra.

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

173.E/2018. (III. 10.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének meghosszabbításáról a
Debreceni Ítélőtáblára

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, dr. Toma Attila Lászlónak,
a Nyíregyházi Törvényszék bírájának, a Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelését, hozzájárulásával, - eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett, - 2018. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig
terjedő időtartamra meghosszabbítom.

164.E/2018. (III. 5.) OBHE
határozat
bíró kúriai beosztásáról
A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése, valamint a 63. §-a alapján dr.
Rozgonyi Viktória Erzsébetet, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2018. április 1. napjától határozatlan időtartamra a Kúriára beosztom.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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165.E/2018. (III. 6.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

181.E/2018. (III. 19.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1) bekezdés c) pontja és 9. § (3) bekezdése alapján dr. Rochlitz
Zoltán László, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökének a
Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére szóló büntető
ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása 2018.
április 13-ai hatállyal megszűnik

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bozsó Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali 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

A KÚRIA ELNÖKÉNEK, A TÖRVÉNYSZÉKEK
ELNÖKEINEK ÉS A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTESÉNEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

174.E/2018. (III. 12.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A Kúria elnöke
kinevezte

dr. Farkas Attilát,
Böszörményiné dr. Kovács Katalint, a Kúria bíráit 2018.
március 1. napjától tanácselnöki munkakörbe.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Koleszár Nikolett, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2018. március 18. napjától 2018. június 17. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Ribárszki Erzsébet Évát a 2018. március 1. napjától
2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbíróságra,
dr. Czudarné dr. Kisnémet Erikát 2018. február 15. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe,

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

179.E/2018. (III. 14.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

kijelölte

dr. Répássy Andrea Katalint, a Dunakeszi Járásbíróság
bíráját 2018. február 15. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Solt-Száraz
Csenge Gittát, a Gödöllői Járásbíróság bíráját 2018. március 19. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese
kinevezte

dr. Jenőfi Márkot,
dr. Pecze Szilvia Katalint
a 2018. március 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszéki Közigazga-

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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jától 2018. augusztus 14. napjáig terjedő időtartamra a
Nyíregyházi Járásbíróságra,
dr. Vántus Csillát a 2018. február 15. napjától 2018. augusztus 14. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi
Törvényszékre,
dr. Lelki Gábort a 2018. március 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi
Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe,

tási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba,
dr. Hudák Edit Ildikót a 2018. március 8. napjától 2018.
szeptember 7. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Nagy Attilát a 2018. március 19. napjától 2018. szeptember 18. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi
Kerületi Bíróságra
bírósági titkári munkakörbe,
kijelölte

kijelölte

dr. Albrecht Krisztián Alberichet, hb. őrnagyot, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2018. március 1. napjától nyomozási bírói és büntetés-végrehajtási bírói feladatok
ellátására.

dr. Gégényné dr. Utasy Juditot, a Kisvárdai Járásbíróság
bíráját 2018. április 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.

A Győri Törvényszék elnöke

A Pécsi Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

dr. Gottlieb Lászlót, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját a 2018. március 1. napjától 2024. február
29. napjáig terjedő időtartamra a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesévé,

dr. Antal Gábort, a Pécsi Törvényszék csoportvezető bíráját a 2018. március 1. napjától 2024. február 29. napig
terjedő időtartamra a Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportba csoportvezető bírói munkakörbe.

kijelölte

A Szegedi Törvényszék elnöke

dr. Csatár Miklós Imrét,
dr. Écsi Annamáriát, a Győri Járásbíróság bíráit 2018.
március 1. napjától a Győri Járásbíróság illetékességi területére nyomozási bírói feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Lele Zsófiát, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját a 2018. február 15. napjától 2024. február 14. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesévé,
dr. Somogyi Nórát, a Szegedi Törvényszék bírósági ügyintézőjét 2018. február 15. napjától határozatlan időre a
Szegedi Járásbíróságra,
dr. Házi Editet,
dr. Villányi-Kis Ildikót a 2018. március 1. napjától 2018.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Kern Viktóriát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját 2018.
március 1. napjától Somogy megye illetékességi területére nyomozási bírói feladatok ellátására.
A Miskolci Törvényszék elnöke

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

kijelölte

dr. Emri Gergelyt,
dr. Kazsimérszki Líviát, a Szerencsi Járásbíróság bíráit
2018. március 1. napjától a Szerencsi Járásbíróság illetékességi területére nyomozási bírói feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Folmeg Mónikát, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját a 2018. február 1. napjától 2024. január 31. napjáig
terjedő időtartamra a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Szalai Erikát a 2018. március 5. napjától 2019. március 4. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjába.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Mandzák-Ivanov Krisztinát a 2018. február 15. nap-
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A Szolnoki Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Urbán Rékát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2018.
március 15. napjától 2024. március 14. napjáig terjedő
időtartamra a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesévé.

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 TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
a Ceglédi Járásbíróság elnöki (82. számú) álláshelyére a
2017/12. számú Bírósági Közlönyben 2018. február 20-ai
határidővel kiírt pályázatot - figyelemmel arra, hogy nem
érkezett pályázat - eredménytelenné nyilvánította.
A Pécsi Törvényszék elnöke
a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi (100. számú) álláshelyére a 2017/10-11. számú
Bírósági Közlönyben kiírt pályázatot - figyelemmel arra,
hogy nem érkezett pályázat - eredménytelenné nyilvánította.

az Esztergomi Járásbíróság elnökhelyettesi (32. számú)
álláshelyére a 2017/10-11. számú Bírósági Közlönyben
kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 133. § (1) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

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

PÁLYÁZATOK

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

A Tatabányai Törvényszék elnöke

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
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eseteket kivéve az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.

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

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a
központi bírósági honlapon jelennek meg.
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 találha-
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és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.

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

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.

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

ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

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 Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére.

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.

Az OBH elnökhelyettesi tisztségét határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon
túl – a legalább 5 éves tényleges bírói működési gyakorlatnak, a legalább 5 éves bírósági vezetői gyakorlatnak,
továbbá az igazgatási, személyügyi területen szerzett tapasztalatoknak van jelentősége.

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 68. §
(1) bekezdésében és 79. § (3) bekezdésében írt kizáró ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmasság vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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

183.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Debreceni Ítélőtábla elnöki állásának
pályázati kiírásáról

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
- a magasabb vezetői állásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
az elnökhelyettesi vezetői tevékenységnek a Szervezeti
és Működési Szabályzatból eredő feladat- és felelősségi
köreinek,
- az Országos Bírósági Hivatal előtt álló rövid és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
•
a bíróságok emberi erőforrás gazdálkodásával
kapcsolatos nyilvántartási rendszerek, protokollok, okiratminták egységesítése és egyszerűsítése,
•
a kompetencia alapú foglalkoztatást erősítő értékelési rendszer az igazságügyi alkalmazottak, a bírók és
bírósági vezetők vonatkozásában,
•
a bírósági életpálya a jelenlegi jogszabályi keretek
között és annak jövőbeli fejlesztésére vonatkozó kezdeményezések,
•
az emberi erőforrás fejlesztését és megtartását
szolgáló jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása, kapcsolódó ajánlások és szabályzatok előkészítése.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni
Ítélőtábla elnöki 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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Debreceni Ítélőtábla
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 Debreceni Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
az 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.

Az elnökhelyettes illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 162-163. §
rendelkezései az irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
Az OBH elnökhelyettesét az OBH elnökének javaslatára
a köztársasági elnök nevezi ki határozatlan időre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 25. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.)
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. napja 16.30 óra.

zép és hosszú távú terveknek,
−
az 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 pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

184.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. 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 Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére
pályázatot hirdet.

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

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.

185.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék elnöki
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 Balassagyarmati Törvényszék elnöki 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 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 pályaműnek tartalmaznia kell a Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiuma 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 Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a Győri Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott kö-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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−
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 pályaműnek tartalmaznia kell a Balassagyarmati Törvényszék 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 Balassagyarmati Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (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 Budapest Környéki
Törvényszék Gazdasági 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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

186.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. 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 Gazdasági Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

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.

187.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
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188.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kecskeméti
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére 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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 10. napja 16.30 óra.

−
a Szolnoki Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

189.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 10. 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 Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma 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.

190.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi 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 Szolnoki Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki Törvényszék
Büntető Kollégiuma 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 Szolnoki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,

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.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
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 Szolnoki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Szolnoki Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 10. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

191.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. napja 16.30 óra.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Zalaegerszegi
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.

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

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
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192.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

-

bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 16. napja 16.30 óra.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Zalaegerszegi
Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

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.

A Szegedi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet
a Szegedi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos tanácselnöki (22. számú számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Zalaegerszegi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma 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 Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,

A 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 Szegedi
Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 15. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Szegedi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (6720 Szeged, Sóhordó u. 5.).

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

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Ceglédi Járásbíróság elnöki álláshelyének (82. számú) betöltésére.

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Hevesi Járásbíróság elnöki álláshelyének (29.
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 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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Hevesi 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 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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tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 15. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 15. napja.

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkárság (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkárság (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

2. a Hatvani Járásbíróság elnöki álláshelyének (27.
számú) betöltésére.

3. a Füzesabonyi Járásbíróság elnöki álláshelyének
(28. 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 Hatvani 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 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,

A pályaműnek tartalmaznia kell a Füzesabonyi 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 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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A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Pesti Központi Kerületi Bíróság polgári ügyszakos
csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (P. III.
Csoport 310. számú) betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 15. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.).

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

4. az Egri Törvényszék egy polgári ügyszakos tanácselnöki (6. számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Pesti Központi Kerületi Bíróság P.III. 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 jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkárság (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 20. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

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

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Fehérgyarmati Járásbíróság elnöki (42. számú) álláshelyének betöltésére.

a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (100. 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 Fehérgyarmati 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 Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Pécsi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Pécsi 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 30. napja.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 20. napja.

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi
út 34.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 31. napja.

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnöki álláshelyének (44. számú) betöltésére.

2. a Szentesi Járásbíróság elnöki álláshelyének (41.
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 Hódmezővásárhelyi
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 Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szentesi 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 Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
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szerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 27. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 20. napja 15.30 óra.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Bicskei Járásbíróság elnöki álláshelyének (29.
számú) betöltésére.

2. a Székesfehérvári Törvényszék egy büntető ügyszakos csoportvezetői álláshelyének (11. 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 Bicskei 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 Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az idő-

A pályaműnek tartalmaznia kell a Székesfehérvári Törvényszék büntető ügyszakának 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 csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihí-
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−
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.

vásoknak, 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 20. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

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

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Tamási Járásbíróság elnöki álláshelyének (55.
számú) betöltésére.

2. a Bonyhádi Járásbíróság elnöki álláshelyének (44.
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 Tamási 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 Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,

A pályaműnek tartalmaznia kell a Bonyhádi 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 Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
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szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai 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 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. május 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 10. napja.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (12. számú) betöltésére.

2. az Esztergomi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (32. 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 Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 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

A pályaműnek tartalmaznia kell az Esztergomi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Lenti 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 Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

−
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 Tatabányai 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 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkárság (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.)

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

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Lenti Járásbíróság elnöki álláshelyének (29. számú) betöltésére.

2. a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (69. 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.
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A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 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 Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Zalaegerszgegi Törvényszék Elnöki Titkárság (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.).

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
201.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 10. napja.

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

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

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

3. a Zalaegerszegi Törvényszék egy büntető ügyszakos tanácselnöki (23. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

202.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A Debreceni Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai bírói (26. számú) álláshely betöltésére a pályázatot

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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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 elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 30. napja.

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

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

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

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

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

212.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

200.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre
A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai bírói (98. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Debreceni Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai bírói (11. számú) álláshely 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 elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 30. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Ítélőtábla Elnöki Titkársága (4025 Debrecen,
Széchenyi u. 24.).

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

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

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

199.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

197.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat Pályázati kiírás a Szegedi
Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai bírói (97. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Szegedi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai
bírói (23. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat elbírálásánál a családjogi ügyszakban szerzett bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (6720 Szeged, Sóhordó u. 5.).

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

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

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

198.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

220.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

A Szegedi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai
bírói (24. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

Az Egri Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (15. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (6720 Szeged, Sóhordó u. 5.).

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

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

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

219.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

221.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
Az Egri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (18. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium 250. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
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„Pályázatok” része tartalmazza.

van jelentősége.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

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

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

204.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

222.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Egri Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (52. 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 bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Járásbíróság Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 3.)

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

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

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

203.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

205.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

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

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
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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. április 20. napja.

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

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

207.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

209.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (369. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (Gazdasági Kollégium 203. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári és gazdasági ügyszakos 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.

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

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

208.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (368. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

206.E/2018. (III. 23.) 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. április 20. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (472. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 20. napja.
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210.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai 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. április 20. napja.

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy polgári (vagyonjogi) ügyszakos járásbírósági bírói (537. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Kiskunfélegyházi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6100
Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos u. 18.)

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.)

218.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

211.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Nyíregyházi Törvényszéken egy büntető ügyszakos
törvényszéki bírói (37. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy polgári
ügyszakos járásbírósági bírói (670. számú) álláshely 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. április 20. napja.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1043 Budapest IV., Tavasz u. 21.)

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

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

217.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kiskunfélegyházi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

216.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Sárbogárdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Sárbogárdi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (74. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (110. számú) álláshely betöltésére
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 20. napja.

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

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

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

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

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

213.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Keszthelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

214.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Keszthelyi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (60. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (87. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Keszthelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (8360 Keszthely, Georgikon u. 16.)

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.)

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT

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

A Győri Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

215.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Sárvári Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre

a Győri Ítélőtáblán egy bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. április 25. napja.

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

A pályázatok beadásának helye
Győri Ítélőtábla Elnöki Titkársága (9021 Győr, Domb
utca 1.)

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

HÍREK
Halálozás

Körmendi Károly, a Nyíregyházi Törvényszék tisztviselője, törvényszéki végrehajtó 2018. március 7. napján életének 57. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Kátainé Máj Brigitta, az Esztergomi Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 163806 számú,
dr. Etter Kálmánnak, az Esztergomi Járásbíróság bírósági titkárának a BA 171347 számú,
Szántó Péternek, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezető-helyettesének a BA 184778 számú,
Oláh Imrének, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság írnokának a BA 185829 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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