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9

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2018. (III. 29.) OBH utasítása a bírósági peres és nemperes
eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról
HATÁROZATOK

18

56.SZ/2018. (IV. 20.) OBHE határozat a Győri Törvényszék területén egy járásbírósági bírói álláshely
törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 23.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

19

31/2018. (II. 22.) OBT határozat
33/2018. (III. 07.) OBT határozat
34/2018. (III. 07.) OBT határozat
36/2018. (III. 13.) OBT határozat a Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető ügyszakos bírói
állásra benyújtott pályázat elbírálása során egyetértési jog gyakorlásról
40/2018. (III. 23.) OBT határozat
41/2018. (IV. 04.) OBT határozat
42/2018. (IV. 04.) OBT határozat
43/2018. (IV. 04.) OBT határozat
44/2018. (IV. 04.) OBT határozat
45/2018. (IV. 04.) OBT határozat
46/2018. (IV. 04.) OBT határozat
47/2018. (IV. 04.) OBT határozat
48/2018. (IV. 4.) OBT határozat
49/2018. (IV. 04.) OBT határozat
49/2018. (IV. 04.) OBT határozat az Országos Bírói Tanács Szervezeti és működési szabályzatáról
50/2018. (IV. 04.) OBT határozat
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170.E/2018. (III. 7.) OBHE határozat 2018. március hónapban kötelezően adományozandó bírói
címről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
193.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
194.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
195.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
196.E/2018. (III. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
224.E/2018. (III. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
225.E/2018. (III. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
226.E/2018. (III. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
227.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
230.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
231.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
232.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
233.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
234.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
235.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
236.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
237.E/2018. (III. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
240.E/2018. (IV. 4.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
242.E/2018. (IV. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
243.E/2018. (IV. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
244.E/2018. (IV. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
245.E/2018. (IV. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról

4

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/3. szám

TARTALOMJEGYZÉK

246.E/2018. (IV. 9.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
249.E/2018. (IV. 10.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
250.E/2018. (IV. 11.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
251.E/2018. (IV. 11.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
254.E/2018. (IV. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
255.E/2018. (IV. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
257.E/2018. (IV. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
259.E/2018. (IV. 13.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökének a
Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával történő megbízásáról
262.E/2018. (IV. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
263.E/2018. (IV. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
306.E/2018. (IV. 24.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
178.E/2018. (III. 13.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelölésének
megszüntetéséről
228.E/2018. (III.28.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
229.E/2018. (III.28.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
238.E/2018. (IV.03.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
256.E/2018. (IV. 12.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
261.E/2018. (IV. 16.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
248.E/2018. (IV.10.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Egri Törvényszékre történő kirendelésének

260.E/2018. (IV. 16.) OBHE határozat bíró Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő kirendeléséről
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EGYÉB HATÁROZATOK
163.E/2018. (III. 5.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszűntetéséről és a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
182.E/2018. (III. 21.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
223.E/2018. (III. 26.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
239.E/2018. (IV. 03.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
247.E/2018. (IV. 9.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
AZ ÍTÉLŐTÁBLÁK ELNÖKEINEK, A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTESÉNEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK
ELNÖKHELYETTESÉNEK EGYÉB DÖNTÉSEI

ÉS

A

FŐVÁROSI

PÁLYÁZATOK

TÖRVÉNYSZÉK

ÁLTALÁNOS

46

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
266.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
A Kúria elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
267.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Komáromi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
268.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Békéscsabai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
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Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági

270.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Keszthelyi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
271.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

272.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

273.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

274.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
275.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
276.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon egy

277.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
278.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy

279.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
280.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
281.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

282.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

283.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

307.E/2018. (IV. 24.) OBHE határozat Pályázat kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása

7
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A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

57
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

nyilvántartás;
3. jogosultak nyilvántartása: az Ánytv. 18. §-ában
meghatározott, az általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásába adatrögzítésre kötelezett, illetve abból
közvetlen hozzáférésre, adatok megismerésére és
kezelésére jogosultak nyilvántartása;
4. közvetett hozzáférés: a Rendelet 1. § c) pontjában
meghatározott közvetett hozzáférés;
5. közvetlen hozzáférés: a Rendelet 1. § d) pontjában
meghatározott közvetlen hozzáférés;
6. ONYÜO: az OBH Elektronikus Eljárások Főosztálya
Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati Osztálya,
amely ellátja az általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásával kapcsolatban az OBH elnöke számára
meghatározott
adatszolgáltatási
és
adatkezelési
feladatokat;
7.
szerep
alapú
csoportosítás:
a
jogosultak
nyilvántartásában
szereplő
csoportosítás,
amely
alapján megállapítható, hogy az adott jogosult milyen
hozzáférési jogokkal rendelkezik.
2.
Az
általános
meghatalmazások
közhiteles
nyilvántartásából történő adatszolgáltatás részletes
szabályai

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
2/2018. (III. 29.) OBH utasítása
a bírósági peres és nemperes eljárásokra
adott általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.
§ (4) bekezdés d) pontjában, valamint a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a bírósági peres és
nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások
közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII.
törvény rendelkezéseire – a bírósági peres és nemperes
eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásának
részletes
szabályairól
szóló
17/2017. (XII. 15.) IM rendelet 14. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:
1. Bevezető rendelkezések
1. § [Az utasítás célja]
Az utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) célja a
bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános
meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló
2017. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ánytv.)
meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, valamint a
bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános
meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes
szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendeletben (a
továbbiakban: Rendelet) szereplő informatikai rendszer
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok meghatározása.

4. § [A közvetlen hozzáférés biztosítása]
(1) Az OBH az Ánytv. 14. § (1) - (2) bekezdésében
meghatározott szervek részére az ott meghatározott
célból történő adatszolgáltatást az általa működtetett
informatikai rendszer útján kizárólag elektronikus úton
teljesíti.
(2) A közvetlen hozzáférési jogosultság gyakorlása
az egyedi azonosítóval rendelkező, hozzáférésre
felhatalmazott személyek útján történik.
(3) Az egyedi azonosító iránti kérelmet, valamint az 1.
mellékletben feltüntetett táblázatot kitöltve – az OBH
elnökéhez címezve – elektronikus úton vagy papír alapon
kell benyújtani.
(4) Az egyedi azonosító iránti kérelemről – annak
ellenőrzését követően – az ONYÜO vezetője dönt. Az
ONYÜO vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő
kérelem esetén az egyedi azonosító létrehozását kéri
az OBH Informatikai Főosztályától (a továbbiakban: IF).
Amennyiben az egyedi azonosító iránti kérelem nem
felel meg a jogszabályban rögzített feltételeknek, az
ONYÜO erről tájékoztatja a kérelmezőt.
(5) Az IF beállítja a kérelmező közvetlen hozzáférésre
jogosult
dolgozója
részére
a
jogszabályban
meghatározott adatokra vonatkozó hozzáférést és az
erről szóló tájékoztatót, valamint az egyedi azonosítót

2. § [Az utasítás hatálya]
A Szabályzat hatálya a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. §-ában
meghatározott bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok),
továbbá az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban:
OBH) terjed ki.
3. § [Értelmező rendelkezések]
A Szabályzat alkalmazásában
1. általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartása:
az Ánytv. 1 - 3. §-ában meghatározott nyilvántartás;
2. adattovábbítási nyilvántartás: az Ánytv. 17.
§-ában meghatározott adatszolgáltatásokról vezetett
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alatt kell elérhetővé tenni. A 2. melléklet szerinti
papíralapú
kérelem-nyomtatvány
átvételének
lehetőségét az OBH Országos Nyilvántartási Irodájában,
a
járásbíróságokon,
illetve
a
törvényszékeken
ügyfélfogadási időben is biztosítani kell.
(5) A kérelemről az ONYÜO vezetője dönt. A jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő kérelem esetén az ONYÜO
a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon
belül adatot szolgáltat vagy tájékoztatja a kérelmezőt,
hogy az adatszolgáltatás nem teljesíthető. A 7. §-ban
meghatározott esetben az ONYÜO a Rendelet 13. § (4)
bekezdésében meghatározott hiánypótlási felhívást ad
ki.
(6) A papíralapú kérelem személyes benyújtásának,
illetve az (5) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás
vagy tájékoztatás személyes átvételének lehetőségét az
OBH Országos Nyilvántartási Iroda ügyfélszolgálatán
(cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16. szám) biztosítani kell.

megküldi az ONYÜO részére.
(6) A közvetlen hozzáférésre jogosult szervet az ONYÜO
a kérelem benyújtását követő 8 napon belül tájékoztatja
a dolgozója részére kiállított egyedi azonosítóról és
használatához szükséges technikai ismeretekről.
(7) Az IF az adatrögzítésre, megismerésre és kezelésre,
valamint az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésére
jogosultak szerinti szerep alapú csoportosításban vezeti
a jogosultak nyilvántartását [3. § 3. pont].
(8) Az egyedi azonosító módosítása vagy törlése iránti
kérelemre, annak elintézésére az e §-ban foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.
(9) A nyilvántartáshoz való hozzáférési jogosultság a
felhatalmazott személyt határozatlan ideig, de legfeljebb
a jogosultság törléséig illeti meg.
(10) A közvetlen hozzáférési jogosultság megszüntetésére
e § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
5. § [A bíróság közvetlen hozzáférésének külön szabályai]
(1) A bíróság a közvetlen hozzáférési jogosultságát az
egyedi azonosítóval rendelkező bíró vagy igazságügyi
alkalmazott útján gyakorolja.
(2) Az egyedi azonosító iránti kérelmet a munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnök a 4. §-ban meghatározott
módon nyújtja be.
(3) Az egyedi azonosítóval rendelkező bírákról és
igazságügyi alkalmazottakról a munkáltatói jogkört
gyakorló bírósági elnök nyilvántartást vezet, és
gondoskodik a nyilvántartást érintő változások
átvezetéséről. A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnök az egyedi azonosítóval rendelkező bíró vagy
igazságügyi alkalmazott közvetlen hozzáférésével
kapcsolatos
tényvagy
adatváltozás
esetén
haladéktalanul intézkedik az OBH-nak Ánytv. 19. §
(3) bekezdésében meghatározott határidőn belüli
értesítéséről.

7. § [Hiánypótlás]
(1) Ha az ONYÜO az adatszolgáltatás iránti kérelem 6. §
(1) bekezdésben foglalt ellenőrzése nyomán a Rendelet
13. § (4) bekezdését alkalmazza, a kérelem benyújtását
követő 8 munkanapon belül 15 napos határidő
biztosításával hiánypótlási felhívást ad ki.
(2) Amennyiben a hiányok pótlására határidőn belül
nem kerül sor, az adatszolgáltatás nem teljesíthető.
Erről az ONYÜO 5 napon belül a Rendelet 4. melléklete
szerinti tartalmú tájékoztatást ad ki.
(3) Amennyiben a hiányt határidőben pótolják, a
hiánypótlás beérkezésétől számított 8 munkanapon
belül kell az adatszolgáltatást teljesíteni.
8.§ [Az OBH munkatársainak hozzáférése]
(1) Az ONYÜO munkatársai jogosultak az OBH által
működtetett informatikai rendszer alkalmazásaihoz
való hozzáférésre a nyilvántartáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatási és adatkezelési feladatok ellátása
érdekében.
(2) Az IF informatikai rendszer működtetésével megbízott
munkatársai a feladat-ellátáshoz szükséges mértékben
jogosultak a 3. § 1 - 3. pontjaiban meghatározott
nyilvántartásokhoz való hozzáférésre.

6. § [A közvetett hozzáférés biztosítása]
(1) Az Ánytv. 14. § (3) - (5) bekezdésében meghatározott
közvetett hozzáférésre jogosultnak – a papír alapon
vagy elektronikus úton benyújtott – az általános
meghatalmazások közhiteles nyilvántartásából történő
adatigénylése iránti kérelmét az ONYÜO ellenőrzi.
(2) A papír alapú kérelmet a 2. melléklet szerinti
nyomtatványon, az elektronikus úton benyújtott
kérelmet az erre rendszeresített ÁNYK nyomtatványokon
kell benyújtani.
(3) Közfeladatot ellátó szerv kérelmét - a (2) bekezdésben
foglaltaktól eltérően – az erre rendszeresített ÁNYK
nyomtatványon, elektronikus úton nyújthatja be.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott
nyomtatványokat a bíróságok központi honlapján, az
általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartása
adatszolgáltatással kapcsolatos információk menüpont

9. § [Az adattovábbítási nyilvántartás]
(1) Az IF az informatikai rendszer útján vezeti az
adattovábbítási nyilvántartást.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartás az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját,
b) az adattovábbítást kérő nevét, lakcímét (nem
természetes személy esetén nevét, székhelyét),
c) az adattovábbítás célját,
d) az adattovábbítás jogalapját,

10

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/3. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

e) a kérelemhez fűződő jogi érdek igazolását,
f) a kérelmező által az adattovábbításhoz közölt
adatokat,
g) az adattovábbítás időpontját,
h)
a
továbbított
személyes
adatok
körének
meghatározását.
(3) Az adattovábbítást tartalmazó iraton, illetve az
általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartása
adatainak bármilyen célú továbbításánál fel kell
tüntetni az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68.
§ (6) bekezdése szerinti nyilvántartási számot.

5. Záró rendelkezések
12. § [Iratkezelési szabályok]
A szabályzat rendelkezéseivel kapcsolatban az OBH-hoz
beérkezett és ott keletkezett iratok kezelésére az OBH
iratkezelési szabályzatát kell alkalmazni.
13. § [Hatályba léptetés]
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

3. Az általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásába történő bejegyzés, törlés,
betekintés
10. § [Az eljáró bíróságok feladatai]
(1) Az új meghatalmazás felvétele menüpontban a
bíróság a határozat jogerőre emelkedését követően
haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül rögzíti
az Ánytv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat,
valamint feltölti az ügyben keletkezett valamennyi
határozatot Pdf formátumban. A bejegyzés adatainak
helytállóságáért a bejegyzést elrendelő bíróság elnöke
felel.
(2) A meghatalmazás adatainak módosítása menüpont
alatt a nyilvántartási szám beírását követően
módosíthatóak a már berögzített meghatalmazás adatai.
(3) A meghatalmazás dokumentumainak módosítása
menüpont alatt a nyilvántartási szám beírását követően
van lehetőség újabb dokumentum feltöltésére, illetve a
már meglévő dokumentum törlésére.
(4) A meghatalmazás megtekintése menüpontban a
nyilvántartási szám beírását követően van lehetőség a
felvitt adatok megtekintésére.
(5) A kivonat menüpontra kattintva a nyilvántartási szám
beírását követően a menüpontból kivonat nyomtatható,
mely tartalmazza a nyilvántartásba berögzített adatokat.

4. A nyilvántartásból történő téves bejegyzések
törlése
11. § [Téves bejegyzés törlése]
(1)
Az
általános
meghatalmazások
közhiteles
nyilvántartásában található téves bejegyzés törlésére a
bíróság nem jogosult.
(2) A téves, vagy kettős bejegyzés törlését a bíróság
elnöke kezdeményezi az ONYÜO vezetőjénél, a
kérelemnek a nyilvantartasok@obh.birosag.hu e-mail
címre történő megküldésével. A törlési kérelmet az
ONYÜO annak ellenőrzését és jóváhagyását követően
továbbítja a törlést végrehajtó IF részére.
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1. melléklet a 2/2018. (III. 29.) OBH utasításhoz

BÍRÓSÁG

LEVELEZÉSI
CÍME

E-MAIL CÍM

SZERVEZETI
EGYSÉG

BETEKINTÉSI
BETEKINTÉSI ÉS ORSZÁGOS
ADATRÖGZÍTÉSI
JOG
ADATRÖGZÍTÉSI HOZZÁFÉRÉS
JOG (IGEN/NEM)
(IGEN/NEM)
JOG (IGEN/NEM) (IGEN/NEM)

Táblázat az egyedi azonosító iránti kérelemhez

HOZZÁFÉRÉSRE
FELHATALMAZOTT TELEFONSZÁM/T
SZEMÉLY
ELEFAXSZÁM
NEVE/BEOSZTÁSA
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2. melléklet a 2/2018. (III. 29.) OBH utasításhoz

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

Az általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges
KÉRELEM

Az adatszolgáltatást a kérelmező

saját magáról kéri
nem saját magáról kéri

A felvilágosítást kérő adatai

Természetes személy esetén
Családi és utóneve: __________________________________________________________
Születési családi és utóneve: _________________________________________________
Születési helye és ideje: ______________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________
Lakcíme, egyéni ügyvéd esetén székhelye, kamarai jogtanácsos esetén munkáltatója székhelye:
___________________________________________________
Értesítési cím (amennyiben nem a fenti címre kéri az adatszolgáltatás kiküldését):
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Nem természetes személy esetén
Megnevezése: ________________________________________________________________
Székhelye: ____________________________________________________________________
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Törvényes képviselője neve: ______________________________________________________________________________
Nyilvántartásba vett szervezet esetén a
nyilvántartását vezető szerv: ________________________________________________________________________
nyilvántartási száma: ________________________________________________________________________________
Nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószáma: ___________________________________________________

Amennyiben nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást

Akiről kéri az adatszolgáltatást

Természetes személy esetén
Családi és utóneve: _______________________________________________________________________________________
Születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________
Születési helye és ideje: ___________________________________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________________________________

Nem természetes személy esetén
Megnevezése: _____________________________________________________________________________________________
Székhelye: _________________________________________________________________________________________________
Törvényes képviselője neve: _______________________________________________________________________________
Nyilvántartását vezető szerv neve: _________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: ______________________________________________________________________________________
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Az adatigényléshez fűződő jogi érdek igazolása

Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezés:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Igényelt adatok megismeréséhez fűződő jogi érdek:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
A kérelemhez mellékelt jogi érdeket igazoló okirat megnevezése és iratszáma:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a
nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Azon ügykörök, illetve bíróságok megjelölése, amelyek vonatkozásában az általános meghatalmazás
terjedelméről a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése:
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

Jelölje meg, amennyiben személyesen kívánja átvenni az elkészült adatszolgáltatást az OBH Országos
Nyilvántartási Irodájában:

Adja meg telefonszámát, melyen értesíthetjük az igazolás elkészültéről:
____________________________________________

Kelt: __________________, ______ év ____________ hó ____ nap

______________________________
kérelmező aláírása

Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet:
Név: ________________________________

Név: _____________________________

Cím: ________________________________

Cím: _____________________________

Aláírás: _____________________________

Aláírás: __________________________
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Kitöltési útmutató
az általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásából történő adatigényléshez
szükséges kérelemhez

szíveskedjenek kitölteni.
Az 1. mező adatainak hiányos kitöltése hiánypótlás
kibocsátását vonja maga után.

2. oldal:

I. Általános információk
1. Kérjük a kérelmezőt, hogy az űrlapot olvashatóan,
nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni.

A második oldal csak akkor töltendő ki, ha a kérelmező
nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást.

2. Figyelmeztetjük, hogy az űrlap olvashatatlan
kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonja maga után,
javasoljuk ezért, hogy az űrlapot számítógéppel töltse ki
és a kinyomtatást követően írja alá!

Annak a természetes személynek vagy nem
természetes személynek a megjelölése, akiről kéri
az adatszolgáltatást:
Kérjük, hogy minden adatot szíveskedjen pontosan
kitölteni, úgy, ahogyan annak a személynek, akiről kéri
az adatszolgáltatást, a személyazonosító igazolványán
és a lakcímet azonosító hatósági igazolványán szerepel,
illetve nem természetes személy esetén a jogi személy
vagy jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet
nyilvántartásokban szereplő valós adatai alapján.

3. Amennyiben nem saját kézzel tölti ki a
nyomtatványt, abban az esetben két tanú aláírása
is szükséges a szabályszerű benyújtáshoz! Ennek
elmulasztása hiánypótlás kibocsátását vonja maga után!
4. A nyomtatvány nem szerkeszthető, tájékoztatjuk,
hogy amennyiben a nyomtatványt megváltoztatja, a
kérelem nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

A mezők hiányos kitöltése hiánypótlás kibocsátását
vonja maga után.

II. Részletes kitöltési útmutató

Az adatigényléshez fűződő jogi érdek megjelölése:

1. oldal:

Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezés:
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott
általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról
szóló 2017.évi XLIII. törvény 14.§ (5) bekezdése szerint
írásbeli kérelemre az kaphat felvilágosítást, aki az ehhez
fűződő jogi érdekét igazolja.

Az első oldal kitöltése minden esetben (ha az
adatszolgáltatást a kérelmező saját magáról vagy nem
saját magáról kéri) kötelező!
Kiválasztása annak, hogy az adatszolgáltatást a
kérelmező saját magáról vagy nem saját magáról
kéri:

A jogi érdek igazolása érdekében a kérelemhez mellékelt
okirat (határozat) megnevezése és iratszáma mezőben
jelöljön meg minden, a kérelemhez csatolt mellékletet.
A mellékleteket nevezze meg, és lássa el sorszámmal is!

Kérem tegyen X-et a megfelelő rubrikába
A felvilágosítást kérő adatai:

3. oldal:

Kérjük, hogy minden adatot szíveskedjen pontosan
kitölteni.

A harmadik oldal kitöltése minden esetben (ha az
adatszolgáltatást a kérelmező saját magáról vagy nem
saját magáról kéri) kötelező!

Természetes személy esetén úgy, ahogyan az a
személyazonosító igazolványán és a lakcímet azonosító
hatósági igazolványán szerepel.

Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése,
amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a
nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást
igényel:

Értesítési cím kitöltése: amennyiben nem a felvilágosítást
kérő adatainál szereplő címre kéri az adatszolgáltatás
kiküldését.

Ha bizonyos időszak tekintetében szeretne felvilágosítást
kérni, akkor jelölje meg a pontos időintervallumot
években, hónapokban és napokban.

Nem természetes személy esetén a jogi személy
vagy jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet
nyilvántartásokban szereplő valós adatai alapján
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Azon ügykörök, illetve bíróságok megjelölése,
mely(ek)
vonatkozásában
az
általános
meghatalmazás terjedelméről a felvilágosítást kérő
adatszolgáltatást igényel:
Jelölje meg az ügyköröket és bíróságokat, melyek
tekintetében adatszolgáltatást kíván kérni.
A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése:
Nevezze meg a csatolni kívánt mellékleteket.
Amennyiben személyesen
elkészült adatszolgáltatást:

kívánja

átvenni

az

Tegyen X-et az üres rubrikába, és adja meg pontos
telefonszámát, melyen munkanapokon 9-16 óra közötti
időpontban értesíteni tudjuk az adatszolgáltatás
elkészültéről.

HATÁROZATOK
56.SZ/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Győri
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
23.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 Győri Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshelyet (66. számú) 2018. április
20-ai hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
április 20-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
23.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1.1.9. és 1.2.5.
pontját:
A Győri Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 17 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen 29 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 46 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen 53 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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indokolható lenne.

HATÁROZATOK

Dr. Szabó Sándor sk.
az Országos Bírói Tanács
elnökhelyettese

31/2018. (II. 22.)
OBT határozat

40/2018. (III. 23.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a 2018. február 22-én megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a 23/2018. (II. 22.) OBT számú
határozatát hatályában tartja.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

33/2018. (III. 07.)
OBT határozat

41/2018. (IV. 04.)
OBT határozat

Az Országos Bírói Tanácsa jóváhagyja – az 1. és 2. számú mellékletben szereplő - a szolgálati bíróság 2017. évi
ügyforgalmáról, valamint ítélkezési gyakorlatáról szóló
tájékoztatót.

Az Országos Bírói Tanács dr. Farkas Katalin kúriai bírót
2018. április 5. napjától 2024. április 4. napjáig terjedő
időtartamra kinevezi a Kúria mellett eljáró másodfokú
szolgálati bíróság elnökévé.

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

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

34/2018. (III. 07.)
OBT határozat

42/2018. (IV. 04.)
OBT határozat

Az Országos Bírói Tanács a 2018. március 7-én megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

Az Országos Bírói Tanács támogatja a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
2018. évi rendjéről szóló 1/2018. (III. 5.) OBH utasítást.

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

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

36/2018. (III. 13.) OBT
határozat
a Budapest Környéki Törvényszéken egy
büntető ügyszakos bírói állásra benyújtott
pályázat elbírálása során egyetértési jog
gyakorlásról

43/2018. (IV. 04.)
OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács támogatja a bírósági peres és
nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások
közhiteles nyilvántartásáról szóló 2/2018. (III. 29.) OBH
utasítást.

Az Országos Bírói Tanács dr. Oláh Gaszton Gábor, a Budakörnyéki Járásbíróság bírájának áthelyezésére tett javaslattal nem ért egyet.

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése a
második helyen rangsorolt pályázó kapcsán nem tartalmazott olyan indokot, amely alapján a rangsortól eltérés
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cils for the Judiciary 2018. évi általános közgyűlésén való
részvételre dr. Matusik Tamás és dr. Vadász Viktor tagokat delegálja.

44/2018. (IV. 04.)
OBT határozat

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

Az Országos Bírói Tanács nem támogatja az Országos
Bírósági Hivatal elnökének a bírósági szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges ügyfélkapcsolatokról szóló OBH
utasítás-tervezetét.

47/2018. (IV. 04.)
OBT határozat

Az Országos Bírói Tanács különösen az alábbiakra hívja
fel a figyelmet:

Az Országos Bírói Tanács az European Network of Councils for the Judiciary, 1. számú „függetlenség és elszámoltathatóság” munkacsoportjába dr. Matusik Tamás és
dr. Rochlitz Zoltán tagokat, a 2. számú „bírósági arculat”
munkacsoportjába dr. Demjén Péter és dr. Vadász Viktor tagokat, míg a 3. számú projektben való részvételre
dr. Matusik Tamás tagot delegálja.

Fontosnak tartja a bíróságok ügyfélkartáinak egységesítését, azonban az ügyfél elégedettség mérésének szabályozására egy ajánlás megfelelőbb eszköz lenne.
Aggályos az igazságszolgáltatást tisztán egy, az ügyfeleknek nyújtott bírósági szolgáltatásként meghatározni.
A tárgyalóteremben közhatalom gyakorlása történik, a
tárgyalási és ítélkezési tevékenység ellenőrzése törvényileg szabályozott. Aggályos, ha a szabályzat hatálya a
tárgyalási és ítélkező tevékenységre is kiterjed.

A delegált tagok feladata a munkacsoport munkájában
való részvétel, különösen a kérdőívek megválaszolása,
az üléseken történő részvétel és úti beszámoló készítése.

Felhívja a figyelmet, hogy az ügyfélkarta nem keverendő
össze az eljárási jogokról szóló tájékoztatással. Ez a szabályzat mellékletét képező ügyfélkartából nem egyértelmű.

A munkacsoportokba és projekt csoportba delegált tagok jogosultak akadályoztatás esetén egymás helyettesítésére.

A kérdőív módszertanát nem tartja megfelelőnek.

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

Nem támogatja az „ügyész” és „jogi képviselők” nevesítését a kérdőív kitöltőiként.

48/2018. (IV. 4.)
OBT határozat

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

Az Országos Bírói Tanács a 22/2018. (II. 22.) OBT határozattal létrehozott szakbizottság tevékenységét egy hónappal meghosszabbította.

45/2018. (IV. 04.) OBT
határozat

Tekintettel arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke a szakbizottság által biztosított 15 napos határidő
meghosszabbítását kérte további 15 nappal, melyet a
szakbizottság biztosított, valamint az irattanulmányozásra is csak 2018. április 10. napjától biztosított lehetőséget, így a szakbizottság az előterjesztését a működése
végéig nem tudja elkészíteni. Az irattanulmányozást ismételt felhívásra csak 2018. április 10. napjától biztosította.

Az Országos Bírói Tanács az European Network of Councils for the Judiciary 2018. évi közgyűlésén pályázik a
Végrehajtási Testület (Executive Board) tagságára.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

46/2018. (IV. 04.)
OBT határozat

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

Az Országos Bírói Tanács az European Network of Coun-
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2. § (1) Az OBT székhelye Budapest V. kerület, Markó
utca 16. szám.

49/2018. (IV. 04.)
OBT határozat

(2) Az OBT Iroda működési helye és az OBT levelezési
címe Budapest V. kerület Szalay utca 16. szám.

Az Országos Bírói Tanács elfogadta az új Szervezeti és
Működési Szabályzatát azzal, hogy az OBT felhatalmazza
az OBT elnökét, hogy 3 napon belül a koherencia zavar
kiküszöbölése érdekében az átszámozást végezze el és
az ennek következtében szükséges hivatkozások változását vezesse át.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az OBT működése
3. § (1) Az OBT a feladat- és hatáskörét az elnök vezetésével és a tagok részvételével, testületként gyakorolja.
(2) Az OBT a hatáskörébe tartozó ügyekben ülésen határoz, azonban rendkívüli vagy azonnali intézkedést
igénylő esetben ülésen kívül, elektronikus szavazással is
határozhat.

49/2018. (IV. 04.)
OBT határozat
az Országos Bírói Tanács Szervezeti és
működési szabályzatáról

(3) Az ülésen kívüli határozathozatalra a rendkívüli ülésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy
a) a szavazást az OBT elnöke a tagok egyharmadának
kezdeményezése nélkül is elrendelheti,

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 109. §-ában
kapott felhatalmazás alapján – annak érdekében, hogy a
bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testületeként a Bszi. 103. §-ában meghatározott jogköreit szervezetileg függetlenül és befolyásmentesen gyakorolhassa
– a következő Szervezeti és működési szabályzatot fogadta el:

b) a tagok legalább egyharmadának tiltakozása esetén
ülésen kívül határozat nem hozható,
c) a tagok és a tanácskozási joggal rendelkezők részére
a napirenden szereplő kérdést, valamint az ahhoz kapcsolódó előterjesztést és mellékleteit, továbbá a meghozott határozatot elektronikus úton kell továbbítani,

I. fejezet
Általános rendelkezések

d) az OBT Iroda részére a tag szavazatát zárt elektronikus rendszerben kell eljuttatni.

1. § (1) A Szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) hatálya az Országos Bírói Tanács (a
továbbiakban: OBT) tagjára, az OBT tag munkáját segítő
igazságügyi alkalmazottra, az OBT Iroda munkatársaira,
a bizottság tevékenységében résztvevőkre, a tanácskozási joggal résztvevőkre, valamint az OBT ülésre meghívottakra terjed ki.

(4) Az OBT a szakszerű és hatékony működése érdekében bizottságot hozhat létre.
(5) Az OBT működését a költségvetése biztosítja, a gazdálkodás szabályait külön szabályzatban állapítja meg.
(6) A költségvetés felhasználásáról alkalmanként
300.000. Ft-ig az OBT elnöke, azt meghaladóan az OBT
dönt.

(2) A szabályzat rendelkezéseit az OBT által intézett valamennyi ügy, általa folytatott eljárás, illetve ellátott tevékenység során alkalmazni kell.

Az OBT elnöke

(3) A szabályzat jogszabály eltérő rendelkezése hiányában alkalmazandó.

4. § (1) Az OBT elnöke biztosítja az OBT jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését, valamint gondoskodik az OBT munkájának megszervezéséről.

II. fejezet
Az OBT szervezete és működése

(2) Az OBT elnöke az (1) bekezdésben meghatározott
feladatai körében
a) képviseli az OBT-t az Országos Bírósági Hivatallal (a
továbbiakban: OBH), más állami szervekkel, illetve társa-

Az OBT székhelye
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dalmi és egyéb szervezetekkel való kapcsolatában, és az
OBT nevében megállapodást köt;
b) képviseli az OBT-t a nemzetközi és az Európai Uniós
kapcsolatokban;
c) összehívja az OBT ülését;
d) vezeti az üléseket; engedélyezi a felszólalásokat,
ügyel a jogszabályok és más kötelező szabályok betartására, valamint kihirdeti a szavazás eredményét;
e) előkészíti az OBT költségvetését;
f) az OBT ülésén a tanácskozás rendjének megtartása
érdekében bármikor felszólalhat.

tozás nélkül, míg az OBH és a bíróságok hivatali helyiségeit az OBH elnökének rendelkezései szerint és az adott
bíróság elnöke által – a Bszi. 168. §-a alapján – kiadott
szabályzat szerint jogosultak használni.

5. § (1) A leköszönő elnök a tisztségét a hivatalba lépő elnöknek a folyamatban lévő ügyekről szóló – (3) bekezdés
szerinti – írásbeli tájékoztatóval adja át.

10. § (1) Az OBT tagja a feladatellátása hatékonyságának
biztosítása érdekében jogosult elsősorban bírósági titkár, vagy más igazságügyi alkalmazott segítségét igénybe venni. Az OBH elnöke erről az adott bíróság elnöke
útján gondoskodik. Az érintett személyt illetően az OBT
tag a munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztet.

9. § Az OBT tagját – a feladatellátásához – az OBT költségvetése terhére az OBH elnökétől internet-előfizetéssel együtt hordozható számítógép, tablet, illetve mobiltelefon illeti meg.
Az OBT tag munkáját segítő igazságügyi alkalmazott

(2) Az átadás-átvételi eljárást az elnöki tisztség időtartamának lejártát megelőző 8 napon belüli időpontban kell
lefolytatni.

(2) A segítő igazságügyi alkalmazott nevét és elérhetőségét az OBT tagnak az OBT Irodán be kell jelentenie.

(3) Az írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell az elnöki
tisztség megszűnésekor folyamatban lévő ügyek esetében a szükséges intézkedések megtételére vonatkozó
javaslatait.

Az OBT Iroda
11. § (1) Az OBT adminisztratív feladatainak ellátását, az
OBT tagok munkájának segítését, az ügyiratok kezelését,
valamint az OBT működésének teljes körű dokumentálását az OBT Iroda végzi. Az OBT Iroda által ellátandó feladatokat az OBT határozza meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben írt rendelkezéseket kell alkalmazni a megszűnt mandátumú OBT elnöke és a megalakuló OBT elnöke közötti átadás-átvételi eljárásra azzal,
hogy azt az alakuló ülést követő 8 napon belüli időpontban kell lefolytatni.

(2) Az OBT Iroda vezetőjét az OBT a tagjai közül kettő
évre jelöli ki. A kijelölés bármikor visszavonható.

Az OBT tagja
6. § (1) Az OBT tagja jogosult és köteles az OBT munkájában részt venni, ideértve az OBT ülésén való megjelenést
is.

(3) Az OBT Iroda adminisztratív munkatársait az OBH
biztosítja.
Az OBT Iroda ügyvitele

(2) Az OBT munkájában való részvétel akadályát az OBT
tag az elnöknek előzetesen köteles bejelenteni.

12. § (1) Az OBT Iroda ügyvitelére a bírósági elnöki
ügyekre vonatkozó iratkezelési és ügyviteli szabályokat
kell értelemszerűen alkalmazni a (2)-(5) bekezdésben
foglalt eltérésekkel.

(3) Az OBT tag az ülésről történő távolmaradása esetén az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos véleményét vagy álláspontját – az akadályközléssel egyidejűleg
– elektronikus úton az OBT elnökének megküldheti, aki
azt az ülésen ismerteti. A távolmaradó OBT tag nem szavazhat.

(2) Az OBT-nek érkező iratot az OBT Iroda haladéktalanul érkezteti, és elintézésre az OBT elnökének nyomban
megküldi vagy bemutatja.

7. § Az OBT tagja az általa vállalt központi igazgatási
feladatot, illetve ilyen feladatként az OBH elnöke által
létrehozott munkacsoportban a részvételét az OBT-nek
késedelem nélkül bejelenti.

(3) OBT ügyben az elnök rendelkezik kiadmányozási
joggal. Az elnöki kiadmányt eredeti aláírással és az OBT
körbélyegzőjével kell ellátni.
(4) Az OBT körbélyegzője: körben az OBT teljes neve és
székhelyének megjelölése.

8. § Az OBT tagjai az OBT rendelkezésére bocsátott helyiségeket – a tevékenységükkel összefüggésben – korlá-
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kapcsolódó határozat-tervezetet, javaslatot, előkészítő
anyagot vagy feljegyzést (a továbbiakban: előterjesztés)
az OBT elnöke – az OBT Iroda közreműködésével – legalább 8 nappal az ülés előtt bocsátja a tagok és a meghívottak rendelkezésére.

(5) Az OBT Iroda működésének és ügyvitelének részletes szabályait az OBT külön szabályzatban állapítja meg.
Az OBT üléseinek helye
13. § (1) Az OBT az üléseit rendszerint a székhelyén tartja.

(3) A napirendi javaslat alapjául szolgáló előterjesztések
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján az előterjesztések elfogadásáig nem
nyilvánosak, mely tényt az előterjesztéseken és az ahhoz
kapcsolódó valamennyi okiraton az OBT elnökének fel
kell tüntetnie.

(2) A székhelyen kívüli helyszín biztosításáról az OBH
elnöke gondoskodik az OBH hivatali helyiségében, vagy
a bíróság épületében. Ezt az igényt az üléstervben, de
legkésőbb az ülést megelőzően 30 nappal az OBT elnöke
bejelenti.
Az OBT ülésezési rendje

(2) Az üléstervet az OBT elnöke az OBT tagok javaslataira figyelemmel terjeszti az OBT elé.

(4) Az ülést megelőző 8 napon belül érkezett kezdeményezést és előterjesztést az OBT elnöke abban az
esetben küldi meg a (2) bekezdésben meghatározott
határidő figyelmen kívül hagyásával az OBT tagok és az
állandó tanácskozási joggal résztvevők részére, ha az
ügyrendi bizottság a kezdeményezés vagy az előterjesztés haladéktalan napirendre vételét támogatja.

(3) Az üléstervet lehetőség szerint úgy kell összeállítani,
hogy az OBT minden hónap első szerdáján rendes ülést
tartson.

(5) Rendkívüli ülést kell összehívni – a napirendre javasolt téma megjelölésével – ha azt az OBT tagjainak egyharmada kezdeményezi az OBT elnökénél.

(4) Az OBT ülése a bíróságok hivatali idejétől eltérő időpontban is megtartható.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az ülést
a kezdeményezés benyújtásától számított 15 napon belüli, haladéktalan intézkedést igénylő esetben 5 napon
belüli időpontra kell összehívni.

14. § (1) Az OBT az ülésterve szerint ülésezik, amelytől
eseti határozatával eltérhet.

Az OBT ülése
15. § (1) Az OBT ülésén a jegyzőkönyvvezetőt az ülés
előtt az OBT Iroda munkatársai vagy az OBT munkáját
segítő igazságügyi alkalmazottak közül az OBT elnöke
jelöli ki.

(7) Az ülés összehívásakor annak napirendjét az OBT elnökének intézkedése alapján az OBT hivatalos honlapján
közzé kell tenni.
(8) A Kúria teljes ülése, illetve az ítélőtábla vagy a törvényszék összbírói értekezlete által kezdeményezett, az
OBT feladatkörébe tartozó kérdésnek az OBT napirendjére vételéről és az OBT általi megtárgyalásáról, az OBTnek a következő ülésén kell határoznia.

(2) Az OBT-nek a zárt ülést elrendelő határozatában
meg kell jelölnie a nyilvánosság kizárásának törvényi
okát és határoznia kell a tanácskozási joggal rendelkezők részvételi jogáról. A tanácskozási joggal rendelkezők
között a részvétel biztosítása tekintetében nem tehető
különbség.

(9) Ha az OBT nem veszi napirendre a teljes ülés vagy az
összbírói értekezlet által kezdeményezett kérdést, akkor
a határozatának az elutasítás ténybeli és jogi indokait is
meg kell adnia.

(3) Az OBT ülésen meghallgatott személyiségi jogainak
védelme érdekében zárt ülés csak az érintett kérelmére
rendelhető el.

Az OBT határozatképessége

Az OBT ülés összehívása és napirendje

17. § (1) Az ülés megnyitása után az OBT elnöke megállapítja az ülés határozatképességét és azt az ülés tartama alatt folyamatosan ellenőrzi.

16. § (1) Az OBT ülését a kitűzött időpont és a napirend
meghatározásával írásban, elektronikus úton kiküldött
meghívó útján kell összehívni.

(2) Amennyiben az ülés nem határozatképes, az OBT elnöke megkísérli a határozatképesség helyreállítását, en-

(2) A meghívó mellékleteként a napirendi pontokhoz
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– az OBT elrendeli. Titkos szavazáshoz az 1. számú melléklet szerinti név nélküli szavazólapot kell használni. A
szavazólapokat az OBT Iroda a jegyzőkönyv mellékleteként, a határozat számával jelölten elzárva őrzi.

nek eredménytelensége esetén az ülést el kell halasztania.
Az OBT ülés vezetése
18. § (1) Az ülés napirendjének elfogadását követően az
OBT elnöke a napirendi pontok OBT által elfogadott sorrendjében vezeti le az ülést.

(5) Az OBT a 16. § (9) bekezdés szerinti kérdésben és a
Bszi. 103. § (3) bekezdésében meghatározott személyzeti ügyekben hozott határozatát indokolni köteles.

(2) A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést az
OBT elnöke, az arra kijelölt OBT tag vagy a bizottság elnöke adja elő, az ahhoz érkezett írásbeli észrevételekkel
együtt.

(6) Az OBT a határozatában az OBH elnökét határidő
meghatározásával hívja fel tájékoztatásra, adatszolgáltatásra, az észrevételei vagy álláspontja kifejtésére.
(7) Ha az OBH elnöke a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, vagy nem kéri a határidő
meghosszabbítását, úgy az OBT határozata ezt a tényt
is tartalmazza.

(3) Az OBT elnöke az előterjesztést az előadását követően vitára bocsátja.
(4) A vitára bocsátást megelőzően az OBT – az ügyrendi bizottság javaslata alapján – meghatározhatja a vita
időtartamát és a hozzászólások időkeretét. Az időkeret
túllépésekor az OBT elnöke a hozzászólótól megvonhatja a szót.

(8) Az OBT – kivételesen indokolt esetben – egy alkalommal engedélyezheti a határozatában előírt határidő
meghosszabbítását.

(5) A vitát az OBT elnöke zárja le, azt megelőzően azonban az előterjesztő előadhatja a vita során elhangzottakkal kapcsolatos álláspontját.

(9) Az OBT határozatát az OBT honlapján és a Bírósági Közlönyben kell kihirdetni, indokolt esetben arról az
érintetteket közvetlenül értesíteni kell.

Eseti szakértő

Az OBT ülés jegyzőkönyve és összefoglalója

19. § (1) Az OBT ülésén eseti szakértőnek kizárólag azt
a személyt lehet tekinteni, aki valamely szakkérdésben
különleges ismerettel rendelkezik.

21. § (1) Az OBT üléséről a kijelölt jegyzőkönyvvezető
és az OBT Iroda közreműködésével jegyzőkönyv, illetve
hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet az OBT elnöke és a
jegyzőkönyvvezető írja alá.

(2) Az OBT az adott napirend tárgyalása során dönt arról, hogy valamely kérdést szakkérdésnek tekint.

(2) A hangfelvételt az OBT Iroda – az ülés időpontjának
megjelölésével – egy évig köteles megőrizni.

Határozathozatal, határozat és közzététel

(3) Az OBT ülésről készült összefoglaló szövegét az ülés
berekesztését megelőzően az OBT elnöke terjeszti elő.

20. § (1) Az OBT a hatáskörébe tartozó ügyben – amen�nyiben jogszabály eltérő szavazati arányt nem ír elő – a
leadott szavazatok több mint a felével elfogadott határozattal dönt, amelynek a meghozatalát a vita lezárását
követően az OBT elnöke rendeli el.

A sajtótájékoztatás rendje
22. § (1) Az OBT tevékenységéről az OBT elnöke, vagy a
kijelölt sajtószóvivő jogosult sajtótájékoztatást adni.

(2) Az OBT a határozatát – a (4) bekezdésben írt eset
kivételével – nyílt szavazással hozza. A tagok által leadott
szavazatokat az OBT elnöke számolja össze és rögzíti a
jegyzőkönyvben.

(2) Az OBT elnöke más OBT tagot is kijelölhet az (1) bekezdés szerinti sajtótájékoztatásra.

(3) Név szerinti szavazással hozza meg az OBT a határozatát az ülésen jelenlévő tagok egyharmadának indítványára.

(3) Az OBT elnöke köteles gondoskodni az OBT működésével összefüggő sajtótájékoztatásról, mely során
biztosítja a sajtóanyagok közzétételét az OBT hivatalos
honlapján.

(4) Titkos szavazással hozza meg az OBT a határozatát,
amennyiben ezt – bármely OBT tag indítványa alapján

23. § (1) Az OBT honlapja a bíróságok központi honlapjának részeként, de attól elkülönülten működik.
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ügyi alkalmazott,
c) az OBT felkérése alapján valamely bíróság elnöke által kijelölt bíró vagy igazságügyi alkalmazott,
d) az OBT által felkért bírói vagy igazságügyi alkalmazotti érdekképviseleti szerv képviselője.
(2) A bizottság elnökének és tagjainak az (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott felkéréséről egyidejűleg tájékoztatni kell a felkért bíró vagy igazságügyi alkalmazott
munkáltatóját.

(2) Az OBT honlapjának szerkezetét és tartalmát az OBT
határozza meg, melynek a biztosítása érdekében az OBT
elnöke és az OBT Iroda vezetője a felülethez – rendszergazdai jogosultságokkal – korlátozás nélkül hozzáférhet.
(3) Az OBT honlapját az OBT Iroda kezeli. A honlapra
megjelentetés céljából tartalmakat kizárólag az OBT határozata vagy az OBT elnökének rendelkezése alapján
lehet feltölteni, illetve eltávolítani.

27. § (1) A 26. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott felkértnek a felkérést írásban vagy jegyzőkönyvbe
foglalt nyilatkozattal kell elfogadnia, mely nyilatkozatát
bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.

A kötelező közzététel rendje
24. § Az OBT honlapján – a 16. § (7) bekezdésében és a
20. § (9) bekezdésében meghatározottakon túl – az OBT
elnökének intézkedése alapján haladéktalanul közzé kell
tenni a Bszi. 108. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott közérdekű adatokat.

(2) A bizottság tagjainak nyilvántartását az OBT Iroda
vezeti.

III. fejezet

(3) Az elnök és a tag felkérését az OBT bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Az OBT bizottsága

28. § (1) Ha a bizottság feladatának ellátásához különleges szakértelem szükséges, az OBT a létesítő határozatban, vagy a bizottság saját hatáskörben, megfelelő
szakismerettel rendelkező szakértőt kérhet fel véleménynyilvánításra, mellyel egyidejűleg titoktartási nyilatkozat tételét is előírhatja.

A bizottságok általános szabályai
25. § (1) Az OBT a Bszi. 103. §-ában meghatározott jogkörei gyakorlása érdekében döntés-előkészítő, illetve
ehhez kapcsolódóan vizsgáló, elemző, javaslattevő, tanácsadó és véleményező feladat ellátására – állandó
vagy eseti – bizottságot hozhat létre.

(2) A szakértő felkérését az (1) bekezdésben meghatározott kezdeményező bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

(2) A bizottság létesítéséről rendelkező határozatban
meg kell határozni a bizottság
a) nevét,
b) tevékenységének célját,
c) feladatát,
d) az eseti bizottság megbízatásának időtartamát,
e) az elnökét és tagjait.

A bizottság működése
29. § (1) A bizottság a tevékenységét ülésen, vagy azon
kívül, az elnök vezetésével, a tagok és a szakértők részvételével, testületként gyakorolja.
(2) A bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) Az eseti bizottság megbízatásának időtartamát az
OBT határozatával módosíthatja.

30. § (1) A bizottság ülését az elnök készíti elő és hívja
össze.
(4) A OBT ülés és a napirendi javaslat előkészítését az
állandó bizottságként működő ügyrendi bizottság végzi.
Az ügyrendi bizottság tagja az elnök, az elnökhelyettes,
valamint egy erre kijelölt OBT tag.

(2) Az OBT, illetve a bizottság tagjainak egyharmada, de
legalább két fő, az elnöknél – a javasolt napirend megjelölésével – kezdeményezheti soron kívüli ülés összehívását. A kezdeményezés alapján az elnök az ülést soron
kívül köteles összehívni.

A bizottság összetétele

31. § (1) A bizottság ülését az elnök vezeti.

26. § (1) A bizottság tagja lehet
a) az OBT bizottságba delegált tagja,
b) az OBT által felkért bíró vagy nyugalmazott bíró, illetve igazságügyi alkalmazott vagy nyugalmazott igazság-

(2) Az elnök engedélyezi a felszólalásokat, lebonyolítja a
szavazást, megállapítja a bizottság határozatát.
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IV. fejezet

(3) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt
tag teljes jogkörrel helyettesíti.

Az OBT bíró tagjai és póttagjai jelölésének, valamint választásának részletes szabályai

Az emlékeztető
32. § (1) Az ülésről és az ülésen kívüli határozatról az
OBT bizottságba delegált tagját segítő igazságügyi alkalmazott – a tanácskozás lényegét és a határozatokat magában foglaló – emlékeztetőt készít, melyben a kisebbségben maradó tagok véleményét is rögzíti.

A küldöttek jelölése
37. § (1) A küldöttek személyére bármely bíró írásban
tehet javaslatot a szolgálati helye szerinti
a) törvényszék elnökénél a törvényszék és az adott törvényszéken belül működő járás-, illetve közigazgatási és
munkaügyi bíróság,

(2) Az emlékeztető a tagok részére kiadott feladatokat
és azok határidejét, valamint a tagok által ellátott feladatokat is rögzíti.

b) ítélőtábla elnökénél az ítélőtábla, valamint
(3) Az emlékeztetőt a tagoknak és az OBT Irodának – az
elkészültét követően haladéktalanul – elektronikus úton
kell megküldeni.

c) a Kúria elnökénél a Kúria bírái közül.
(2) A Kúriára, az OBH-ba, továbbá az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró a beosztását közvetlenül megelőző szolgálati helye szerinti bíróság elnökénél tehet
javaslatot a beosztását közvetlenül megelőző szolgálati
helye szerinti

A bizottság előterjesztése
33. § Az elnök az OBT által meghatározott időpontban,
illetve az eseti bizottság megbízatásának leteltekor, a feladat teljesítéséről az OBT részére előterjesztést készít,
amely tartalmazza

- törvényszék, valamint az adott törvényszéken belül
működő járás, illetve közigazgatási és munkaügyi bíróság bírái,

a) a bizottság által elvégzett tevékenységet,

- ítélőtábla bírái közül.

b) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait,

(3) A bíró javaslattételi lehetősége nem korlátozható.
Ilyennek kell tekinteni azt a rendelkezést, amelyik azt írja
elő, hogy a jelölést valamelyik szervezeti egység, csoport
vagy bírói testület döntésének kell megelőznie.

c) annak bemutatását, hogy a bizottság a b) pont szerinti megállapításait milyen indokokra alapította,
d) bizottság javaslatát az OBT határozatra.

38. § (1) A javaslat megtételére legkésőbb a küldöttválasztó összbírói értekezlet vagy teljes ülés (továbbiakban: küldöttválasztó értekezlet) napját megelőző 6. napon kerülhet sor.

34. § Ha a bizottság a tevékenysége során észleli, hogy
jogszabályalkotás vagy módosítás, illetve közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadása vagy módosítása szükséges, akkor ezt az előterjesztés tartalmazza.

(2) A javaslatot tevő bíró a javaslatáról írásban haladéktalanul tájékoztatja a javasolt bírót, valamint a 37. § (1)
és (2) bekezdése szerinti bíróság elnökét.

A bizottság működésének feltételei
35. § A bizottság működésének tárgyi és technikai feltételeit az OBT költségvetéséből kell biztosítani.

(3) A javasolt bíró – a (2) bekezdés szerinti értesítését
követően – legkésőbb az értekezlet előtt 5 nappal, írásban, a Pp. 325. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító
erejű magánokiratban köteles nyilatkozni a küldötté jelölés elfogadásáról, illetve a Bszi. 90. § (2) bekezdés a)-g)
pontjában írt kizáró okok ismeretéről és esetleges fennállásáról (2. sz. melléklet).

A bizottság tagjának jogosultságai
36. § A bizottság tagjának az üléseken való megjelenésével kapcsolatban felmerült költségét meg kell téríteni.
A bizottság tagjainak – kivéve az OBT tagokat – és a szakértőnek a díjazásáról az OBT esetenként külön határoz.

39. § (1) Ha a javasolt bíró a küldötté jelölést a 38. § (3)
bekezdésében írtak szerint elfogadja, a bíróság elnöké-
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nek címzett nyilatkozatával együtt csatolnia kell a szakmai önéletrajzát, amely az OBT tagsági tevékenységére
vonatkozó terveit is tartalmazza. Ezt a nyilatkozatát és a
szakmai önéletrajzát elektronikus úton is el kell juttatnia
az elnökhöz (3. sz. melléklet).

lapít meg.

(2) A bíróság elnöke a részére eljuttatott valamennyi
önéletrajzot a helyben szokásos módon – különösen
elektronikus formában, körözés útján vagy helyi kézbesítéssel – a bírák részére haladéktalanul hozzáférhetővé
teszi. A közzététel módjáról a bírákat tájékoztatni kell.

(3) A megismételt küldöttválasztó értekezletre a jelenlévő bírákat a levezető elnök szóban hívja meg, míg a
távolmaradt bírák esetében a 40. § (2) bekezdése szerint
kell eljárni.

(2) Határozatképtelenség esetén, annak megállapításával egyidejűleg, a levezető elnök a küldöttválasztó értekezletet 15 napon belül köteles ismételten összehívni.

(4) A megismételt küldöttválasztó értekezlet a levezető
elnök által a jelenléti ív alapján megállapított jelenlévők
számától függetlenül határozatképes.

A küldöttválasztó értekezlet
40. § (1) A küldöttválasztó értekezletet a bíróság elnöke
legkésőbb az OBT megbízatásának lejárta előtt 4 hónappal korábban köteles összehívni.

A küldöttek száma
44. § (1) A megválasztható küldöttek számáról a küldöttválasztó értekezlet határozatképességének megállapítását követően, az OBH elnökének közlése alapján,
a levezető elnök ad tájékoztatást. A törvényszéken a tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a küldöttek
közül legalább egynek járásbírósági bírónak és legalább
egynek közigazgatási és munkaügyi bírósági bírónak kell
lennie.

(2) Az írásbeli meghívót a kitűzött időpontot megelőzően legalább 8 nappal korábban kell kiadni.
(3) A küldöttválasztó értekezleten a bíróság elnöke látja
el a levezető elnöki feladatokat.
(4) Amennyiben a bíróság elnökét küldöttnek jelölik, és
azt elfogadja, úgy a helyettesítési rend szerint következő
bírósági vezető látja el a levezető elnöki feladatokat.

(2) A küldöttválasztó értekezlet a bíróság engedélyezett
bírói létszáma alapján minden 20 bírói létszám után –
titkos szavazással – egy-egy küldöttet választ.

41. § (1) A küldöttválasztó értekezleten a jelöltek szóban
megerősíthetik a jelölés elfogadását, vagy a jelöléstől
visszaléphetnek.

(3) Ha a bírói létszám 20-szal történő osztását követően
töredéklétszám marad, és az a 10 főt meghaladja, akkor
további 1 küldöttet kell választani.

(2) A küldöttválasztó értekezlet valamennyi résztvevője
– a levezető elnök biztosította időkereten belül – felszólalhat.

(4) A megválasztott küldöttek száma a 20 főt nem haladhatja meg, és 2 – törvényszék esetén 3 – főnél akkor sem
lehet kevesebb, ha a bíróság engedélyezett bírói létszáma alapján 1 vagy 1 küldött sem lenne választható.

A küldöttválasztó értekezleti jegyzőkönyv
42. § (1) A küldöttválasztó értekezletről jegyzőkönyvet
kell készíteni.

A küldöttválasztó értekezleti szavazatszámláló
bizottság

(2) A levezető elnök javaslatára az értekezlet – a küldöttnek nem javasolt bírák közül – jegyzőkönyvvezetőt és 2
jegyzőkönyv-hitelesítőt választ.

45. § (1) A küldöttválasztó értekezlet – a levezető elnök
javaslatára – a küldöttnek nem javasolt bírák közül legalább három tagból álló küldöttválasztó értekezleti szavazatszámláló bizottságot választ.

(3) A küldöttválasztó jegyzőkönyv 1 példányát a bíróság
elnöke az elkészültét követően haladéktalanul köteles
megküldeni az OBH elnökének.

(2) A küldöttválasztó értekezleti szavazatszámláló bizottság a tagjai közül elnököt választ.

A küldöttválasztó értekezlet határozatképessége

A küldöttválasztó szavazólap

43. § (1) A küldöttválasztó értekezlet akkor határozatképes, ha azon a bírák több mint a fele részt vesz, melyet
a levezető elnök a bírák által aláírt jelenléti ív alapján ál-

46. § (1) A 37. § (1) és (2) bekezdése szerint jelölt bírák
nevét tartalmazó előkészített küldöttválasztó szavazóla-
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pokat a levezető elnök a szavazatszámláló bizottság részére átadja.

A küldöttválasztó értekezleti szavazás eredményének
kihirdetése

(2) A küldöttválasztó szavazólapon a jelöltek neve mellett a „támogatom”, „nem támogatom” választási lehetőségeket kell egy-egy üres kör mellé helyezésével feltüntetni.

50. § (1) A szavazatok összesítésének eredményét – a
küldöttértekezletre delegált küldöttek nevét – az értekezleten a szavazatszámláló bizottság elnöke hirdeti ki.
(2) Szavazategyenlőség esetén az azonos számban támogatott jelöltek közül az lesz küldött, aki kevesebb számú „nem támogatom” szavazattal rendelkezik.

A küldöttválasztó értekezleti szavazás
47. § (1) A küldöttválasztó értekezleti szavazás titkosan
– a 46. §-ban írtaknak megfelelő – előre nyomtatott küldöttválasztó szavazólapon urna igénybevételével történik.

(3) Ha (2) bekezdésben írtak alapján nem lehet a sorrendet felállítani, a szavazást annak megállapíthatóságáig
folytatni kell.

(2) Érvényesen szavazni csak a levezető elnök rendelkezése alapján elkészített – bírósági elnöki bélyegzővel ellátott – szavazólapon lehet. A szavazólapon – a Kúriát és
az ítélőtáblákat ide nem értve – a törvényszéki, a járási,
valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági jelölteket külön-külön, a vezetéknevük szerinti abc sorrendben
kell feltüntetni (4. sz. melléklet).

A küldöttek önéletrajzának eljuttatása az OBH elnökének

(3) Egy küldöttválasztó szavazólapon legfeljebb a megválasztható küldöttek számával egyező számú jelöltet
lehet „támogatom” választási lehetőséggel megjelölni.

(2) A papíralapú kézbesítés során tértivevényt vagy átadókönyvet kell használni.

51. § (1) A küldöttek a szakmai önéletrajzaikat, a bíróság
elnöke útján, a megválasztásukat követő 8 napon belül
– papíralapú és elektronikus formában – küldik meg az
OBH elnökének.

A küldöttértekezlet korelnökének felkérése
(4) A (3) bekezdés szerint megjelölt jelöltek számán túl
a fennmaradó jelöltek neve mellett tetszőleges számú
„nem támogatom” választási lehetőség megjelölése lehetséges.

52. § (1) Az OBH elnöke a legidősebb küldöttet (a továbbiakban: korelnök) a szolgálati helye szerinti bíróság elnökét értesítve kéri fel a küldöttértekezlet összehívására
és levezetésére.

48. § (1) Szavazni a jelölt neve melletti egyik körbe tollal
írt két, egymást metsző vonallal lehet.

(2) Az OBH elnöke a korelnök részére a felkérés mellékleteként megküldi a küldöttek szakmai önéletrajzait
a jelöléshez szükséges csoportosításban az ítélőtáblai, a
törvényszéki, a járásbírósági, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bírósági küldöttek abc sorrend szerinti névsorát a bírák ügyszaka, szolgálati helye és annak regionális elhelyezkedése megjelölésével.

(2) Érvénytelen az a szavazat, amely a 47. § (2)-(4) bekezdésében és a 48. § (1) bekezdésben írtaknak nem felel
meg, továbbá ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést
tettek, a jelölt nevét kihúzták, illetve további nevet hozzáírtak.
49. § (1) A küldöttválasztó szavazólapot a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja előtt urnába kell helyezni.

(3) A korelnöknek az (1) bekezdésben írt feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a szolgálati helye szerinti bíróság elnöke biztosítja. Ezzel kapcsolatosan a korelnök, az OBH elnöke és a bíróság elnöke
szükség szerint egyeztet.

(2) Ha a szavazó a szavazatnak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a
rontott szavazólapot a bizottság elnöke bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyv számára
rögzíti. A bizottság elnöke a rontott szavazólap helyett
újat – személyenként – csak egyszer adhat ki.

A jelölőbizottság felkérése
53. § (1) Az OBH elnöke az 52. § (1) és (2) bekezdésben
foglaltak szerint kéri fel a legidősebb kúriai, ítélőtáblai,
törvényszéki, járásbírósági, illetve közigazgatási és munkaügyi bírósági küldötteket a jelölőbizottsági tagsági feladatok ellátására.

(3) Valamennyi szavazat urnába helyezését követően a
szavazatszámláló bizottság összesíti a szavazatokat.
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A küldöttértekezlet határozatképessége

(2) Az OBH elnöke a felkérésben részletes tájékoztatást
ad arról, hogy a jelölőbizottságnak a Bszi. 99 § (1) bekezdésében foglaltak betartásával kell a tagok és a póttagok
személyére javaslatot tenni.

57. § (1) A küldöttértekezlet akkor határozatképes, ha
azon a küldötteknek több mint a fele megjelent, amit a
korelnök a küldöttek által aláírt jelenléti ív alapján állapít
meg.

(3) A jelölőbizottság a tagjai közül elnököt választ.
(4) A jelölőbizottsági tagoknak a (2) bekezdésében írt feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a szolgálati helyük szerinti bíróság elnöke biztosítja.

(2) Határozatképtelenség esetén, annak megállapításával egyidejűleg, a korelnök a küldöttértekezletet 15 napon belüli időpontra ismételten összehívja.

A küldöttértekezlet összehívása

(3) A megismételt küldöttértekezletre a jelenlévő küldötteket a korelnök szóban hívja meg, míg távolmaradt
küldöttek esetében az 54. § (2) és (3) bekezdésében írtak
értelemszerű alkalmazásával jár el.

54. § (1) A küldöttértekezletet a korelnök a felkérés
kézhezvételét követően – az OBH elnöke útján – haladéktalan intézkedéssel az OBT megbízatásának lejártát
megelőző 2 hónappal korábbi időpontra, az OBH székhelyére, vagy az OBH elnök által biztosított más megfelelő helyszínre, melyről tájékoztatja a Kúria elnökét.

(4) A megismételt küldöttértekezlet – a korelnök által
a jelenléti ív alapján megállapított jelenlévők számától
függetlenül – határozatképes.
A küldöttértekezleti szavazatszámláló bizottság

(2) Az értekezlet összehívása a korelnök aláírásával ellátott, a küldöttek részére tértivevénnyel vagy átadókönyvvel kézbesített meghívóval történik. A meghívóban a korelnök tájékoztatást ad a jelölőbizottság összetételéről.

58. § (1) A küldöttértekezlet – a korelnök javaslatára – a
Kúria 3 legfiatalabb bírójából álló szavazatszámláló bizottságot választ.

(3) A korelnök a küldöttek részére a meghívót elektronikus úton is továbbítja, és annak mellékleteként megküldi
a küldöttek szakmai önéletrajzát, valamint az 52. § (2)
bekezdése szerinti névsort.

(2) A küldöttértekezleti szavazatszámláló bizottság a
tagjai közül elnököt választ.
Javaslattétel a küldöttértekezleten a tagok és a póttagok
személyére

A jelölőbizottság javaslatának megküldése

59. § (1) A küldöttértekezleten az OBT választott bíró
tagjainak és a póttagjainak személyére a jelölőbizottság
által tett javaslatot a jelölőbizottság elnöke szóban ismerteti és indokolja.

55. § A jelölőbizottság elnöke a küldöttértekezlet előtt
legalább három nappal elektronikus úton megküldi az
OBH elnökének, valamint a korelnöknek a jelölőbizottság által tagoknak és póttagoknak ajánlott személyekre
vonatkozó javaslatát.

(2) A jelölőbizottság javaslattételét követően bármely
küldött további javaslatot tehet az OBT választott bíró
tagjainak és a póttagjainak személyére.

A küldöttértekezleti jegyzőkönyv
56. § (1) A küldöttértekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A jelöltnek a javaslat elfogadásáról szóban kell nyilatkoznia, és nyilatkoznia kell arról is, hogy fennáll-e vele
szemben a Bszi. 90. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok. A nyilatkozatot a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell.

(2) A korelnök javaslatára a küldöttértekezlet – a jelenlévők közül – jegyzőkönyvvezetőt és 2 jegyzőkönyv-hitelesítőt választ.

A küldöttértekezleti szavazólap elkészítése

(3) A jegyzőkönyvet a korelnök az ülést követő 3 napon
belül megküldi az OBH elnökének, aki azt hiteles másolatban haladéktalanul továbbítja a Kúria elnökének, valamint az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek.

60. § (1) A küldöttértekezleti szavazólapot a jelölőbizottság készíti el.

(4) A jegyzőkönyvet a bíróság intranetes honlapján közzé kell tenni.

(2) A küldöttértekezleti szavazólapra azt a javasolt személyt kell felvenni, akit a jelenlévő küldötteknek lega-
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A küldöttértekezleti szavazás eredményének megállapítása és kihirdetése

lább az egyharmada nyílt szavazáson támogat.
(3) A küldöttértekezleti szavazólapra a tagoknak és póttagoknak jelölteket – ítélőtáblai, törvényszéki, járásbírósági, illetve közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportosításban – vezetéknevük ábécé sorrendjében kell
felvenni.

63. § (1) A küldöttértekezleten leadott szavazatok összesítése alapján a szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság állapítja meg és az elnöke hirdeti ki.
(2) A Bszi. 91. § (1) és (2) bekezdésben megjelölt felső
határnál több érvényes többségi szavazat esetén, az ott
írt bírósági szintenként meghatározott számú jelöltek
közül azokat kell az OBT megválasztott tagjainak, illetve
póttagjainak tekinteni, akik a szavazatok közül sorrendben a legtöbb, de legalább szavazatok több mint felét
megkapták.

(4) A küldöttértekezleti szavazólapok megfelelő példányszámú sokszorosítását a helyszínen az OBH munkatársai végzik el és adják át a jelölőbizottságnak.
A küldöttértekezleti szavazás
61. § (1) A küldöttértekezleti szavazás titkosan, előre
nyomtatott szavazólapon, urna igénybevételével történik.

(3) A szavazást mindaddig folytatni kell, amíg – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – a szükséges számú jelölt az előírt számú szavazatot meg nem kapja.

(2) Érvényesen szavazni csak a jelölőbizottság által elkészített küldöttértekezleti szavazólapon lehet.

Az OBT első ülésének összehívása
64. § Az OBT tagjainak és póttagjainak a megválasztását
követő 15 napon belül az OBT első ülését a leghosszabb
tartamú bírói szolgálati viszonnyal rendelkező tag hívja
össze.

(3) A küldöttértekezleti szavazatot bírósági szintenként
legfeljebb a törvényben maghatározott számú – 1 ítélőtáblai, 5 törvényszéki, 7 járásbírósági, 1 közigazgatási és
munkaügyi bírósági – jelölt nevének az aláhúzásával lehet megtenni.

Pótválasztás

(4) Bírósági szintenként a (3) bekezdésben meghatározott számúnál több név aláhúzása esetén a küldöttértekezleti szavazat érvénytelen.

65. § Ha a póttagok létszáma 5 alá csökkent és az OBT
zavartalan működése vagy a Bszi. 91. § (1) bekezdésben
meghatározott felső határok érvényesülése nem biztosítható, a póttagok létszámát – a 37-63. §-ban foglaltak
szerinti új választás tartásával - 14 főre kell kiegészíteni.

(5) A küldöttértekezleti szavazat érvénytelenségét eredményezi az is, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést
tettek, a jelölt nevét kihúzták, illetve további nevet hozzáírtak.

V. fejezet
Záró rendelkezések

62. § (1) A küldöttértekezleti szavazólapot – a küldöttértekezlet eltérő döntésének hiányában – borítékba kell
tenni, és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába kell
helyezni.

66. § Az OBT a jelen szabályzattól az ülésen jelenlévő
tagok kétharmadának indítványára eseti döntésével eltérhet.

(2) Ha a szavazó a küldöttértekezleti szavazatnak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólapon
az aláhúzást elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és
ezt a tényt a jegyzőkönyv számára rögzíti. A bizottság a
rontott szavazólap helyett újat – személyenként – csak
egyszer adhat ki.

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések
67. § Ez a szabályzat a kihirdetését követő napon lép
hatályba, mellyel egyidejűleg az OBT 60/2012. (IX. 17.)
számú határozattal elfogadott Szervezeti és működési
szabályzata hatályát veszti.

(3) Valamennyi szavazat urnába helyezését követően a
küldöttértekezleti szavazatszámláló bizottság összesíti a
szavazatokat.
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								1. sz. melléklet a 49/2018. (IV. 04.) OBT határozathoz

SZAVAZÓLAP
Titkos szavazáshoz

IGEN					NEM					TARTÓZKODOM

A szavazatot aláhúzással kell leadni.

								2. sz. melléklet a 49/2018. (IV. 04) OBT határozathoz

(Az OBT tagjait választó küldöttértekezletre küldöttnek javasolt bíró jelölést elfogadó nyilatkozata.)

Elfogadó nyilatkozat

Alulírott _______________________________ kijelentem, hogy az Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezletre
a küldötté jelölésemet elfogadom.
Kijelentem, hogy a Bszi. 90. § (2) bekezdés a)-g) pontjában írt kizáró okokat ismerem, azok a személyemet érintően
nem állnak fenn.
Jelen nyilatkozatom mellé csatolom az önéletrajzomat, amely az OBT tagsági tevékenységére vonatkozó terveimet is
tartalmazza.
Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezlet küldötteinek megválasztása érdekében az önéletrajzomban szereplő személyes adataimat a ___________________ Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria
elnöke kezelje, és azokat az OBH elnökének, valamint a küldöttértekezlet küldötteinek a Bszi. 95. § (3) bekezdése, a 97.
§ (1) bekezdése és a 98. § (1) bekezdése alapján megküldje.
Kelt, ________________________________											
											______________________
										
Előttünk, mint tanúk előtt
Név:_________________________						
Cím:_________________________						
Személyi ig. sz.:________________						
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								3. sz. melléklet a 49/2018. (IV. 04.) OBT határozathoz

(Az OBT tagjait választó küldöttértekezletre küldöttnek javasolt bíró önéletrajz mintanyomtatványa.)

Szakmai önéletrajz

Név:____________________________________________________________________________________________________________
Anyja neve:_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely, idő:______________________________________________________________________________________________
1. Munkahely:___________________________________________________________________________________________________
2. Beosztás (polgári/büntető/közigazgatási/munkaügyi/cég stb. ügyszak és tárgyalt ügytípu
sok)____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Végzettség:
- jogász
•

egyetem, kar, helyszín:________________________________________________________

•

diploma minősítése, megszerzésének éve:____________________________________

•

jogi szakvizsga minősítése, megszerzésének éve:______________________________

- másod-, harmad-diploma:_________________________________________________________
•

egyetem/főiskola, kar, helyszín:________________________________________________

•

diploma minősítése, megszerzésének éve:____________________________________

4.Tudományos fokozat (elnevezés, megszerzésének éve):_____________________________
5. Korábbi munkahely/ek (elnevezés, helyszín, munkakör, időszak) :
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6. Egyéb joggyakorlat (elnevezés, helyszín, munkakör, időszak):
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
7. Beosztások (bírósági fogalmazó - helyszín, időszak, bírósági titkár - helyszín, időszak, városi/megyei/tábla bíró helyszín, időszak) :
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
8. Bíróvizsgálatok (időpont, minősítés):
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
9. Szakmai tevékenységek, tagságok (bírói tanács, egyesület, felvételi / ügyviteli / szakvizsgabizottság stb.) :
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
10. Egyéb szakmai tevékenység (pl. instruktori tevékenység, részvétel jogszabálytervezetek véleményezésében, előkészítésében stb.) :
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
11. Oktatási tevékenység, előadások (helyszín, előadás/szeminárium/előadás elnevezése, időszak/időpont):
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
12. Publikációk (könyv/sajtótermék neve - cím, megjelenés időpontja):
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
13. Nyelvismeret (idegen nyelv elnevezése, állami/egyéb nyelvvizsga szintje, fajtája):
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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14.Számítástechnikai ismeret (pl.:ECDL - modulszám, BIÍR – minősítés):
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
15. Külföldi tanulmányutak, konferenciák (helyszín, időpont, szervező, téma) :
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
16. Belföldi konferenciák, szemináriumok (helyszín, időpont, szervező, téma):
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
17. Szakmai érdeklődés (témakör megjelölése, rövid kifejtése) :
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
18. Egyéb megjegyzés:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
19.Az OBT tagsági tevékenységére vonatkozó tervek:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Dátum,

Aláírás
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

								4. sz. melléklet a 49/2018. (IV. 04.) OBT határozathoz
(A törvényszéki küldöttválasztó összbírói értekezlet szavazólapjának mintája.)
SZAVAZÓLAP
Az Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezlet küldöttjeinek választása
......... (év) .................................. (hónap) .......... (nap)
..................................... Törvényszék
A jelöltre szavazatot leadni a neve melletti egyik körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ×, +.
Érvényesen szavazni legfeljebb a megválasztható küldöttek számával egyező számú jelölt „támogatom” választási lehetőséggel történő megjelölésével lehetséges úgy, hogy közülük legalább egynek járásbírósági, egynek pedig közigazgatási és munkaügyi bírósági bírónak kell lennie. Ezt meghaladóan a többi jelölt neve mellett
tetszőlegesen lehet megjelölni a „nem támogatom” választási lehetőséget.
Járásbírósági bírák:
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		
		
(jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		

támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom

O
O
O
O
O
O

nem
nem
nem
nem
nem
nem

támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom

O
O
O
O
O
O

Közigazgatási és munkaügyi bírák:
		 (jelölt neve)		
támogatom
		 (jelölt neve)		
támogatom
		 (jelölt neve)		
támogatom
		 (jelölt neve)		
támogatom
		 (jelölt neve)		
támogatom
		 (jelölt neve)		
támogatom

O
O
O
O
O
O

nem
nem
nem
nem
nem
nem

támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom

O
O
O
O
O
O

Törvényszéki bírák:
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		
		 (jelölt neve)		

O
O
O
O
O
O

nem
nem
nem
nem
nem
nem

támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom

O
O
O
O
O
O

támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom
támogatom

50/2018. (IV. 04.)
OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2018. április 04-én megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
a 2018. április 16. napjától 2021. április 15. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

kinevezte,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Jancsák Ramónának, a Tatabányai Járásbíróság bírájának,
dr. Lázár-Staár Ágota Katalinnak, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának,
dr. Rédei Andreának, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírájának,
dr. Takácsné dr. Takács Dórának, a Győri Járásbíróság
bírájának a meghosszabbított határozott idejű kinevezését
a 2018. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időtartamra ismételten

dr. Borbély-Szabó Franciskát, a Szolnoki Járásbíróság
bíráját,
dr. Fürjes Annamáriát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
Gadaneczné dr. Horváth Esztert, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
dr. Lendvai KIngát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,
dr. Zengődiné dr. Lascsik Líviát, a Bonyhádi Járásbíróság
bíráját
2018. április 1. napjától,
dr. Kristó Ágnest, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját,
Petőné dr. Sipka Juditot, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Robotka Imrét, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2018. április 15. napjától határozatlan időre,

meghosszabbította,

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Sándor Andrást, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi BÍróság bírósági titkárát 2018. március
25. napjától 2021. március 21. napjáig terjedő időtartamkra
dr. Bicskey Esztert, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Fromm Tünde Máriát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Guj Tamás Adriánt, a Székesfehérvári Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Horváth Orsolyát, a Tatabányai Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Jenei-Szabó Andreát, a Tatabányai Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kávássy Béni Pétert, a Budaörsi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Mócza Rékát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát
a 2018. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időtartamra,
Mayerné dr. Pataki Krisztinát, a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi BÍróság bírósági titkárát,
dr. Szántay Bernadettet, a Veszprémi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Horváth Beátát, a Veszprémi Járásbíróság bírósági
titkárát
a 2018. április 15. napjától 2021. április 14. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Mátis Juditot, a Siófoki Járásbíróság bírósági titkárát

170.E/2018. (III. 7.) OBHE
határozat
2018. március hónapban
kötelezően adományozandó bírói címről és a
címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2018. március 1. napjától
a Nyíregyházi Törvényszéken
dr. Herczku Zsolt kollégiumvezetőnek
címzetes táblabíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2018. március 24. napjától
a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
Bíróné dr. Farkas Enikő, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírája jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

196.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

193.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Mócza Réka
bírót – a 830.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 1. napjával a Kunszentmártoni
Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Csizmadiáné
dr. Pethő Tímea Erzsébet bírót – a 816.E/2017. (XII. 13.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel –
2018. április 15. napjával a Debreceni Járásbíróságról a
Debreceni Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

224.E/2018. (III. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

194.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szücs
Katalin bírót – a 886.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 1.
napjával a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságról
a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kenese Attila elnökhelyettest – a 813.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel, valamint
az Országos Bírói Tanács 36/2018. (III. 13.) OBT számú
határozatára figyelemmel – 2018. március 25. napjával
a Gödöllői Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

225.E/2018. (III. 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. Czikajló
Ádám bírót – a 69.E/2018. (I. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 1. napjával
a Székesfehérvári Járásbíróságról a Székesfehérvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

195.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sándor
András bírót – a 815.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. március 25. napjával a Dunakeszi
Járásbíróságra osztom be.

226.E/2018. (III. 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. Varga
Zoltán bírót – a 856.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 15.
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232.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

napjával a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Guj Tamás
Adrián bírót – a 826.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 1. napjával a Székesfehérvári Járásbíróságra osztom be.

227.E/2018. (III. 28.) 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 Zeöldné dr.
Király Anita bírót – a 887.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április
1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

233.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth
Orsolya bírót – a 808.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 1. napjával a Budaörsi
Járásbíróságra osztom be.

230.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bicskey
Eszter bírót – a 812.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 1. napjával a Budapest
Környéki Törvényszékre osztom be.

234.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Jenei-Szabó
Andrea bírót – a 831.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 1. napjával a Tatabányai
Járásbíróságra osztom be.

231.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Fromm
Tünde Mária bírót – a 807.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 1. napjával a Budaörsi
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

235.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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240.E/2018. (IV. 4.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadók megbízásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kávássy
Béni Péter bírót – a 809.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 1. napjával a Budaörsi
Járásbíróságra osztom be.

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az európai
jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2017. évi 12. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

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

polgári-gazdasági ügyszakban

236.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék PolgáriKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Tóth Andrást, a Mohácsi Járásbíróság bíráját,
büntető ügyszakban

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Balogh Mártát, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bíráját,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Kis Lászlót, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
közigazgatási ügyszakban

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2018/1. számában kiírt
pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett
- eredménytelenné nyilvánítom.

a Dél-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium területére
dr. Szabó Lászlót, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
a Közép-Duna-Völgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Kiss Georginát, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
a Közép-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Nagy Ibolya Adélt, a Veszprémi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,

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

237.E/2018. (III. 28.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Molnár
Sándor bírót – a 888.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 15.
napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem..

munkaügyi ügyszakban

a Dél-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Lele Ágnes Zsófiát, a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját

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

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2018. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időtartamra.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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242.E/2018. (IV. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth
Beáta bírót – a 855.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 15. napjával a Veszprémi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Mayerné dr.
Pataki Krisztina bírót – a 885.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. április 15. napjával a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra osztom be.

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

246.E/2018. (IV. 9.) 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. Marton Erika bírót – az 59.E/2018. (I. 23.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 16. napjával
a Dabasi Járásbíróságról a Monori Járásbírósága bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

243.E/2018. (IV. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Mátis Judit
bírót – a 820.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 16. napjával a Siófoki Járásbíróságra osztom be.

249.E/2018. (IV. 10.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése
alapján Nyírőné dr. Kiss Ildikó bírót – az 56.E/2018. (I.
23.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2018. május 1. napjával a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára bírói munkakörbe
áthelyezem.

244.E/2018. (IV. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szántay
Bernadett bírót – a 854.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. április 15. napjával a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

250.E/2018. (IV. 11.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Krátky Ákos
bírót – a 814.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április 15. napjával a
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

245.E/2018. (IV. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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251.E/2018. (IV. 11.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

locsai Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2018. április 25.
napjától a Kalocsai Járásbíróságra 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. Dancza
Judit Katalin bírót – az 58.E/2018. (I. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. április
15. napjával a Szentendrei Járásbíróságról a Budapest
Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

259.E/2018. (IV. 13.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökének a Budapest Környéki
Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak
ellátásával történő megbízásáról

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

254.E/2018. (IV. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Fehérné dr. Gaál Tündét, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökét megbízom a 2018. április 19. napjától
2019. április 18. napjáig terjedő időtartamra a Budapest
Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Varga-Szombath Anita bírót – a 822.E/2017. (XII. 13.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018.
május 1. napjával a Ceglédi Járásbíróságról a Kecskeméti
Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

262.E/2018. (IV. 18.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

255.E/2018. (IV. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Sarkantyu
Szabolcs bírót – a 130.E/2018. (II. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május 1.
napjával a Esztergomi Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Berényi József bírót – a 825.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május 1. napjával a Szentesi Járásbíróságról a Szegedi Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

263.E/2018. (IV. 18.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

257.E/2018. (IV. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Arany János bírót – a 67.E/2018. (I. 23.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május 15. napjával

Dr. Kálóczi Norbertet, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját a
Kecskeméti Törvényszék elnökének indítványára – a Ka-
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229.E/2018. (III.28.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

a Szegedi Törvényszékről a Siklósi Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Borbély Nóra Máriát, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját, 2018. április 1.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá
kijelölöm.

306.E/2018. (IV. 24.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során
az elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést követtek el – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
egy büntető ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági
Közlöny 2017/12. számában a 65.E/2018. (I. 23.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

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

238.E/2018. (IV.03.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – Surányiné dr. Pólik
Edinát, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnökét, 2018.
április 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIJELÖLÉSEK
178.E/2018. (III. 13.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről
Dr. Lovas Rita Ceciliának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának bírósági közvetítői kijelölését – a törvényszék elnökhelyettesének javaslatára – 2018. április 1.
napjával megszüntetem.

256.E/2018. (IV. 12.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Mócza Rékát, Kunszentmártoni Járásbíróság
bíráját 2018. május 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

228.E/2018. (III.28.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről
Dr. Hajdú Márta Máriát, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát 2018. április 15. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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261.E/2018. (IV. 16.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

terjedő időtartamra – beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra kirendelem.
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. Guj Tamás Adriánt, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját 2018. május 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.

EGYÉB HATÁROZATOK
163.E/2018. (III. 5.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűntetéséről
és a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra
történő beosztásáról

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

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) és (5) bekezdései alapján dr. Diószegi Krisztina Marianna, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali
beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel
2018. március 31. napjával megszűnik, ezért 2018. április
1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati
helyére, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIRENDELÉSEK
248.E/2018. (IV.10.) OBHE
határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) és (5) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr.
Matisz Natáliának, a Debreceni Járásbíróság bírájának
2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – az Egri Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

182.E/2018. (III. 21.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Bekes Dalma Lídiát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2018. április 1. napjától
2018. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

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

260.E/2018. (IV. 16.) OBHE
határozat
bíró Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő kirendeléséről

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

223.E/2018. (III. 26.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Varga
Zoltánt, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2018. április 16. napjától 2019. február 1. napjáig

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
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Ítélőtábla Polgári Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,
dr. Szabó András Jánost a 2018. április 3. napjától 2018.
október 2. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kanyó Mónikát a 2018. április 9. napjától 2018. október 8. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.

szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Siket Zsuzsannát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát 2018. április 1. napjától 2018. szeptember
30. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

239.E/2018. (IV. 03.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

kinevezte

dr. Liziczay Sándort, a Budaörsi Járásbíróság elnökét a
2018. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbíróság elnökévé,
dr. Smid Erikát, a Budakörnyéki Járásbíróság elnökét a
2018. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budakörnyéki Járásbíróság elnökévé,
dr. Serfőző Ágnest, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bíráját a 2018. április 10. napjától 2024. április 9. napjáig
terjedő időtartamra a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
elnökhelyettesévé,
dr. Veszprémi Ágnest a 2018. március 20. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapest
Környéki Törvényszékre,
dr. Homó Angélát a 2018. április 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Váci Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

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

247.E/2018. (IV. 9.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte

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

dr. Varga Nellit, a Debreceni Járásbíróság bíráját 2018.
április 15. napjától 2024. április 14. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Járásbíróság polgári ügyszakába
csoportvezető bírói munkakörbe,
dr. Mikó Mártont a 2018. március 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

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

beosztotta

AZ ÍTÉLŐTÁBLÁK ELNÖKEINEK, A
TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS A
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÁLTALÁNOS
ELNÖKHELYETTESÉNEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

dr. Márku Máriát, a Debreceni Járásbíróság csoportvezető bíráját - vezetői kinevezésének lejártára figyelemmel - 2018. április 15. napjától a Debreceni Járásbíróságra bírói munkakörbe,

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke

kijelölte

kinevezte

dr. Gervai Évát, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját
2018. március 20. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

dr. Senyei György Barnát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
2018. április 16. napjától határozatlan időre a Fővárosi
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Az Egri Törvényszék elnöke

rilis 15. napjától 2024. április 14. napjáig terjedő időtartamra a Siófoki Járásbíróság elnökhelyettesévé.

kinevezte

a Kecskeméti Törvényszék elnöke

dr. Vitai Erzsébetet, az Egri Törvényszék bíráját 2018. június 1. napjától határozatlan időre az Egri Törvényszékre
tanácselnöki munkakörbe.

kinevezte

Kispálné dr. Józsa Adriennt, a Kecskeméti Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesét a 2018. március
15. napjától 2024. március 14. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi BÍróság
elnökévé.

A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese
kinevezte

dr. Márton Andreát a 2018. április 16. napjától 2018. október 15. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Toma Nándort, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi BÍróság bírósági ügyintézőjét 2018. május 1. napjától határozatlan időre,
dr. Teszársz Anna Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét 2018. március 19. napjától a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
Benczéné dr. Matkócsik Ágnes Tímeát a 2018. március
23. napjától 2018. szeptember 22. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Váczi-Lakner Katalint a 2018. április 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Ráczné dr. Piskóty Katalint a 2018. április 3. napjától
2018. október 2. napjáig terjedő időtartamra,
Csapainé dr. Izeli Szilviát a 2018. április 9. napjától 2018.
október 8. napjáig terjedő időtartamra
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Teisler Erikát a 2018. április 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi
Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.
A Pécsi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Mohos Katalin Gráciát, a Komlói Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2018. március 15. napjától határozatlan
időre a Komlói Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

A Győri Törvényszék elnöke

dr. Margittai Orsolyát a 2018. március 19. napjától 2018.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Dobó Annamáriát a 2018. április 3. napjától 2018.
december 31. napjáig terjedő időtartamra a Makói Járásbíróságra,
dr. Perényi Mártát a 2018. április 3. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

dr. Badics Juditot, a Győri Törvényszék bírósági ügyintézőjét a 2018. március 19. napjától 2018. szeptember 18.
napjáig terjedő időtartamraa Győri Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,
kijelölte

dr. Csatár Miklóst, a Győri Járásbíróság bíráját 2018.
március 2. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására,
dr. Szeredi Andrást, a Győri Járásbíróság bíráját 2018.
március 7. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Varga Mártát a 2018. április 1. napjától 2018. június
30. napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

A Kaposvári Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Révfy Évát, a Siófoki Járásbíróság bíráját a 2018. áp-
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kijelölte

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.

dr. Mócza Rékát, a Kunszentmártoni Járásbíórság bíráját
2018. április 6. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

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

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Balogh Márkot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírósági
fogalmazóját 2018. március 1. napjától 2019. február 28.
napjáig terjedő időtartamra a Zalaegerszegi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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

kijelölte

dr. Sinkó Vilmost, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját
2018. március 6. napjától határozatlan időre nyomozási
bírói feladatok ellátására.

A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK ÉS
A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÁLTALÁNOS
ELNÖKHELYETTESÉNEK EGYÉB DÖNTÉSEI
A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese a
Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium, Bv. Csoport)
csoportvezető bírói álláshelyére (113. számú), a Bírósági Közlöny 2017. évi 10-11. számában 2018. január 15-ei
határidővel kiírt pályázatot a a Bszi. 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.

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

A Gyulai Törvényszék elnöke a Szeghalmi Járásbíróság
elnöki álláshelyére A Bírósági Közlöny 2018. évi 1. számában 2018. március 10-ei határidővel kiírt pályázatot
- tekintettel arra, hogy nem érkezett pályázat - eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

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

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó

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.

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

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.

1. A bírói állások meghirdetése

3.4. A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési segédlap” a
kitöltési útmutatóval együtt az alábbi linken http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok található.

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

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.)”.
4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

3. A pályázat

4.1. A pályázatot

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.

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 el-
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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.

nöke - 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.

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

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
vagyonnyilatkozat-tételi 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

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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.

266.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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 Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kaposvári Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az

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

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 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 Kaposvári 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 Kaposvári 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 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 a Kúria elnöke, illetve a kollégiumvezető által
megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 23. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály
(1055 Budapest, Markó u. 16. I. 152.).

A Szegedi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja 16.30 óra.

a Szegedi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos tanácselnöki (7. számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

A Kúria elnöke pályázatot hirdet

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

a Kúria egy büntető ügyszakos tanácselnöki (Büntető Kollégium 28. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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A pályázat beadásának helye:
Szegedi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (6720 Szeged, Sóhordó u. 5.).

megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 15. napja.

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkárság (2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel u. 6.

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

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

a Gödöllői Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (97. számú) betöltésére.

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Szeghalmi Járásbíróság elnöki álláshelyének (37.
számú) betöltésére.

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 25. napja 10.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 25. napja.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Kaposvári Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (82. számú) betöltésére.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A 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
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

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 benyújtásának helye:
Komáromi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 26.)

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

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

268.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Békéscsabai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Békéscsabai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (55. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 5. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Békéscsabai Járásbíróság Elnöki Titkársága (5600 Békéscsaba, Árpád sor 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 31. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

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

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

269.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

267.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Komáromi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Szolnoki Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (66. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Komáromi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (74. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
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A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Járásbíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth út 1.).

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

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

272.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

270.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Keszthelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (439. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

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

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.
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. május 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Keszthelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (8360 Keszthely, Georgikon u. 16.)

273.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (377. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

271.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (434. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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274.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

276.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mosonmagyaróvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A Győri Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (66. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (68. 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. május 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Mosonmagyaróvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (9200
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.).

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

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

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

275.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

277.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely (83.
számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói
álláshely (17. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
pályázónak 1 évig a Soproni Járásbíróság polgári ügyszakába történő kirendelést kell vállalnia.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.).

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (9021 Győr, Árpád út 2.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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278.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

endre, Dózsa György u. 85.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

280.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (177. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A Dabasi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (135. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Dabasi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.).

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

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

279.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

281.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A Szentendrei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (233. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A Fővárosi Ítélőtáblán egy gazdasági ügyszakos ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 41. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 15. napja 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Szentendrei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2000 Szent-
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A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

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

282.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

307.E/2018. (IV. 24.) OBHE
határozat
Pályázat kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Ítélőtáblán egy gazdasági ügyszakos ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 49. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy büntető
ügyszakos járásbírósági bírói álláshely (595. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek, a gazdasági peres
ügyszakban szerzett bírói gyakorlatnak van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 15. napja 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

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

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK

283.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

A Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai
bírói (Polgári Kollégium 67. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

a Fővárosi Ítélőtáblán egy bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.

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

A pályázatok beadásának helye
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16. IV. emelet 432.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 15. napja 12.00 óra.
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A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék területén 2 bírósági
titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. május 15. napja.
A pályázatok beadásának helye
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146
Budapest, Thököly út 97-101.)

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Veszprémi Törvényszéken 1, valamint a Veszprémi Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. május 22. napja.
A pályázatok beadásának helye
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.)

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése

Néhai dr. Katinszky Márta Cecíliának, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának az AA 110523 számú,
dr. Szalay Csabának, a Budapest Környéki Törvényszék
bírájának az AA 112145 számú bírói igazolványa,
Varga Viviennek, a Fővárosi Törvényszék írnokának a BA
185834 számú,
Papp Lászlónak, a Fővárosi Törvényszék főosztályvezetőjének a BC 604524 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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