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57.SZ/2018. (V. 2.) OBHE határozata „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények Számviteli
Politikájáról
58.SZ/2018. (V. 2.) OBHE határozata Szegedi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
59.SZ/2018. (V. 2.) OBHE határozata Szegedi Törvényszéken egy csoportvezető bírói álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé történő átalakításáról és a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 30.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
60.SZ/2018. (V. 15.) OBHE határozatmunkacsoport működésének meghosszabbításáról
61.SZ/2018. (V. 15.) OBHE határozata Székesfehérvári Törvényszék területén egy közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról
62.SZ/2018. (V. 15.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszéken a közigazgatási és munkaügyi
bírósági elnökhelyettesi álláshely törvényszéki tanácselnöki álláshellyé, valamint egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshellyé történő átalakításáról
és a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 26.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról
63.SZ/2018. (V. 15.) OBHE határozat a Gyulai Törvényszéken egy írnoki álláshely bírósági titkári
álláshellyé történő átalakításáról és a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
24.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
64.SZ/2018. (V. 15.) OBHE határozata Szombathelyi Törvényszék területén egy közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshely járásbírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a
Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 34.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról
65.SZ/2018. ( V. 17.) OBHE határozat az Egri Törvényszék területén a tartósan távollévő bírák
álláshelyére engedélyezhető túlbetöltés iránti kérelem elbírálásáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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51/2018. (IV. 18.) OBT határozat
53/2018. (IV. 18.) OBT határozat
54/2018. (IV. 18.) OBT határozat
55/2018. (IV. 18.) OBT határozat

3
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56/2018. (IV. 18.) OBT határozat
57/2018. (IV. 18.) OBT határozat
58/2018. (IV. 18.) OBT határozat
59/2018. (V. 02.) OBT határozatGyőri Ítélőtábla összbírói értekezlete által 2018. február 8-án feltett
kérdéseire adott válaszairól
60/2018. (V. 02.) OBT határozata Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete által 2018. II. 5-én
előterjesztett kezdeményezése tárgyában tett megállapításokról
61/2018. (V. 02.) OBT határozat
62/2018. (V. 02.) OBT határozataz Országos Bírói Tanács egyes határozatainak és állásfoglalásainak
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
63/2018. (V. 02.)
helyezéséről

OBT határozataz Országos Bírói Tanács egyes ajánlásainak hatályon kívül

64/2018. (V. 02.) OBT határozatAz OBH elnökének felkérése a bírák és igazságügyi alkalmazottak
tevékenységének elismeréséről szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosítására
65/2018. (V. 02.) OBT határozat
66/2018. (V. 02.) OBT határozat
67/2018. (V. 02.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

23

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

23

241.E/2018. (IV. 5.) OBHE határozat2018. április hónapbankötelezően adományozandó bírói címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
284.E/2018. (IV.23.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
285.E/2018. (IV.23.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
287.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
288.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
289.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
290.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
291.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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292.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
293.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
294.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
295.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
296.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
297.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
298.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
299.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
300.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
301.E/2018. (IV. 23.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
304.E/2018. (IV. 24.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
305.E/2018. (IV. 24.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
309.E/2018. (IV. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
310.E/2018. (IV. 26.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
311.E/2018. (IV. 26.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
312.E/2018. (IV. 26.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
313.E/2018. (IV. 26.) OBHE határozatbíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
318.E/2018. (V.3.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
319.E/2018. (V. 3.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
322.E/2018. (V. 14.) OBHE határozatbíró áthelyezéséről
325.E/2018. (V. 14.) OBHE határozatbíró áthelyezéséről
334.E/2018. (V. 15.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
335.E/2018. (V. 15.) OBHEhatározatbíró áthelyezéséről
336.E/2018. (V. 15.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
337.E/2018. (V. 15.) OBHEhatározat európai jogi szaktanácsadói titkárok megbízásáról
341.E/2018. (V. 16.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
342.E/2018. (V. 16.) OBHEhatározat bíró áthelyezéséről
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356.E/2018. (V. 22.) OBHE határozata Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről és áthelyezéséről
357.E/2018. (V. 22 .) OBHE határozata Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
állásárakiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
358.E/2018. (V. 22.) OBHE határozata Győri Ítélőtábla tanácselnökéneka Győri Ítélőtábla Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával történő megbízásáról
KIJELÖLÉSEK
265.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végzőbírósági titkárok
kijelöléséről
314.E/2018. (IV. 26.) OBHE határozata fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
316.E/2018. (IV. 26.) OBHE határozatközigazgatási és munkaügyi ügyekbeneljáró bíró kijelöléséről
323.E/2018. (V. 14.) OBHE határozata fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
264.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozatbíró Kúriára történő kirendelésének meghosszabbításáról
286.E./2018. (IV. 23.)
meghosszabbításáról

OBHE

határozatbírák

Győri

Törvényszékre

történő

kirendelésének

324.E./2018. (V. 14.) OBHE határozatbíró Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
258.E/2018. (IV. 12.) OBHE határozatbírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
303.E/2018. (IV. 24.) OBHE határozatbírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
308.E/2018. (IV. 25.) OBHE határozataz Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és aFővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégiumba) történő beosztásáról
315.E./2018. (IV. 26.) OBHE határozateurópai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
317.E/2018. (IV. 27.) OBHE határozatbírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
320.E/2018. (V. 14) OBHE határozataz Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
321.E/2018. (V. 14.) OBHE határozatbírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
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A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTESÉNEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSE
PÁLYÁZATOK

33

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozóáltalános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS
FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
302.E/2018. (IV. 24.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
374.E/2018. (V. 23.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
375.E/2018. (V. 23.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
376.E/2018. (V. 23.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
377.E/2018. (V. 23.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról
381.E/2018. (V. 25.) OBHEhatározat a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
A Kúria elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
343.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
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344.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
345.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
346.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
347.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

348.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kaposvári Járásbíróságonegy járásbírósági
bírói álláshelyre
349.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kazincbarcikai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
350.E/2018. (V. 16.) OBHEhatározat Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
351.E/2018. (V. 16.) OBHEhatározat Pályázati kiírás a Szentesi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
352.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságonegy járásbírósági
bírói álláshelyre
353.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Keszthelyi Járásbíróságonegy járásbírósági
bírói álláshelyre
373.E/2018. (V. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Hatvani Járásbíróságonegy járásbírósági bírói
álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettesének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

48
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK

törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Szegedi
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a Büntető
Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.

57.SZ/2018. (V. 2.) OBHE
határozat
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézmények Számviteli Politikájáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) és
(3) bekezdés d) pontjában írt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI.25.) OBH utasítás 29. §-ára, a „Bíróságok fejezet”
részét képező költségvetési szervek számviteli politikáját
az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

59.SZ/2018. (V. 2.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszéken egy csoportvezető
bírói álláshely kollégiumvezető-helyettesi
álláshellyé történő átalakításáról
és a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 30.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
határozat módosításáról

2. A „Bíróságok fejezet” részét képező intézmények
számviteli politikájához tartozó számlarendet a 2.
melléklet, a számlatükröt a 3. melléklet tartalmazza.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Szegedi Törvényszéken egy
csoportvezető bírói álláshelyet (17. számú) 2018. május
1-jei hatállyal kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
átalakítok.

3. A „Bíróságok fejezet” részét képező intézmények
a határozat közzétételétől számított 60 napon belül
kötelesek a határozat mellékleteinek megfelelő
szabályzataikat elkészíteni.
4. A jelen határozatot és annak mellékleteit kell
alkalmazni a 2018. költségvetési évtől kezdődően
a gazdasági események feldolgozása valamint az
adatszolgáltatások, és jelentések során.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
30.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1.1.4. és 1.1.7.
pontját:

5. Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézmények Számviteli Politikájáról szóló
43.SZ/2017. (VI. 13.) OBHE határozat.

1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

60.SZ/2018. (V. 15.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

58.SZ/2018. (V. 2.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
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62.SZ/2018. (V. 15.) OBHE
határozat a Kecskeméti Törvényszéken
a közigazgatási és munkaügyi bírósági
elnökhelyettesi álláshely törvényszéki
tanácselnöki álláshellyé, valamint egy
középfokú végzettségű tisztviselői álláshely
felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshellyé
történő átalakításáról és
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
26.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a „Bírósági
Integritás Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2019. május hó 31. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

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

1.   A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Kecskeméti Törvényszék területén
2018. május 15-ei hatállyal a közigazgatási és munkaügyi
bírósági
elnökhelyettesi
álláshelyet
törvényszéki
tanácselnöki álláshellyé, továbbá egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyet felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshellyé alakítok át.

61.SZ/2018. (V. 15.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék területén
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé
történő átalakításáról és a Székesfehérvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
május 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 26.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1. és 2. pontját:
1.1.5. tanácselnök: 11 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 38 fő
1.3.2. közigazgatási és munkaügyi bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 7 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 152 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Székesfehérvári Törvényszék
területén egy közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshelyet (79. számú) 2018. május 15-ei hatállyal
törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
május 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1.1.9. és 1.3.3.
pontját:

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

63.SZ/2018. (V. 15.) OBHE
határozat a Gyulai Törvényszéken egy írnoki
álláshely bírósági titkári álláshellyé történő
átalakításáról és a Gyulai Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
24.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

1.1.9. törvényszéki bírói: 16 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen 30 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói: 3 fő
közigazgatási és munkaügyi bírói létszám összesen 4 fő

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

1.   A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Gyulai Törvényszék területén 2018.
július 1-ei hatállyal egy írnoki álláshelyet bírósági titkári
álláshellyé alakítok át.
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távollévő bírák álláshelyei részbeni betöltésének
szabályairól rendelkező 3. számú melléklete 6. § (4)
bekezdése alapján – a megállapított keretszámra
tekintettel – az Egri Törvényszék részére 2019. április 30.
napjáig a Hatvani Járásbíróság civilisztikai ügyszakában
1 fő bírói túlbetöltés felhasználását és arra pályázat
kiírását engedélyezem.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
július 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
24.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 2. pontját:
2.2. bírósági titkár: 28 fő
2.7. írnok: 18 fő

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

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

64.SZ/2018. (V. 15.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék területén egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely járásbírósági bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Szombathelyi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
34.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 Szombathelyi Törvényszék területén
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyet
(8. számú) 2018. május 15-ei hatállyal járásbírósági bírói
álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
május 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 34.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1.2.5. és 1.3.3.
pontját:
1.2.5. járásbírósági bírói: 22 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen 28 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírói: 2 fő
közigazgatási és munkaügyi bírói létszám összesen 3 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

65.SZ/2018. ( V. 17.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszék területén a tartósan
távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltés iránti kérelem elbírálásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
5/2013. (V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan
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esetleges megindítása az OBT tevékenységének zavartalan gyakorlását veszélyezteti.

HATÁROZATOK
51/2018. (IV. 18.) OBT
határozat

Mindezen fenti megfontolások alapján az OBT - határozatának rendelkező része szerint - a Kúria mellett eljáró
másodfokú szolgálati bíróság megkeresésében kért fegyelmi eljárás megindításhoz a hozzájárulást nem adja
meg az Országos Bírói Tanács Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 49/2018. (IV. 04.) OBT határozat 15.
§ (2) bekezdése alapján, a zárt ülésen elfogadott határozatával.						
Dr. Szabó Sándor sk.
az Országos Bírói Tanács
elnökhelyettese

Az Országos Bírói Tanács a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság 2018. március 9-én kelt
SzfF.2/2018/7. számú határozatában foglalt felhívásában kért hozzájárulást nem adja meg.
INDOKOLÁS
Az OBH elnöke, mint munkáltatói jogokat gyakorló, fegyelmi eljárást kezdeményezett ...bíróval szemben. Az
elsőfokú fegyelmi bíróság a fegyelmi eljárás megindítását megtagadta. A határozattal szemben az OBH elnöke
fellebbezett.

53/2018. (IV. 18.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács hozzájárul dr. Vajda Editnek, a
Győri Ítélőtábla bírájának a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pro Facultate-díja 2017. szeptember 4-i adományozáshoz.

A Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság a
SzfF.2/2018. számú ügyében a 2018. március 9-én kelt
átiratával azért kereste meg az Országos Bírói Tanácsot
(OBT), hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 110. § (3) bekezdése
alapján nyilatkozzon a bíróval szemben kezdeményezett fegyelmi eljárásban szükségessé váló hozzájárulása
megadásáról.

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

54/2018. (IV. 18.) OBT
határozat

A megkereséshez mellékelten csatolt, 2018. március
9-én kelt SzfF.2/2018/7. számú határozatában a fegyelmi
eljárást a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság a Bszi. 110. § (3) bekezdése szerint felfüggesztette,
egyidejűleg nyilatkozattételre hívta fel az OBT- t, miszerint ...a bíróval szemben a fegyelmi eljárás megindításához a hozzájárulását megadja-e, mert ezt a kérdést saját
döntése szempontjából előkérdésnek tekintette.

Az Országos Bírói Tanács az OBT Iroda vezetőjének
2018. április 19. napjától kezdődően 2020. április 18.
napjáig dr. Vadász Viktor OBT tagot jelöli ki.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

A megkeresésben kért hozzájárulás az alábbi okok miatt
nem adható meg.

55/2018. (IV. 18.) OBT
határozat

Az OBT a rendelkezésére álló iratok és előterjesztés
alapján megtárgyalta a Kúria mellett eljáró másodfokú
szolgálati bíróság megkeresésében kért hozzájárulás
kérdését és egyrészt, mert az elsőfokú szolgálati bíróság
a fegyelmi eljárás megindítását megtagadta, másrészt
mert az OBT zavartalan működését biztosítani kell, ezért
az OBT tagja ellen a fegyelmi eljárás indításához az OBT
nem járul hozzá.

Az Országos Bírói Tanács az ügyrendi bizottságba 2018.
április 19. napjától kezdődően dr. Hornyák Zsolt OBT tagot jelöli ki.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

A mentelmi jog felfüggesztése révén a fegyelmi eljárás
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56/2018. (IV. 18.) OBT
határozat

elnöke felé azzal a jelzéssel él, hogy a kinevezési jogkörébe tatozó vezetői álláshelyre kiírt pályázat kapcsán hozott eredménytelenné nyilvánítói döntését írásban indokolja meg a véleményező szervek számára is.

Az Országos Bírói Tanács a 16/2018. (II. 22.) OBT határozattal létrehozott „Az Országos Bírói Tanács 2012. március 15. és 2018. január 30. között hozott határozatainak,
szabályzatainak és ajánlásainak felülvizsgálatát végző
szakbizottság” tagjává dr. Léhmann Zoltán OBT tagot választja meg
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

II. Nem felel meg a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény „17. Kirendelés” című
pontjában található 31. § (2) bekezdésében támasztott
követelményeknek az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016-2017 években folytatott azon gyakorlata,
hogy törvényszéki bírót ítélőtáblára ténylegesen nem
az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítására vagy
szakmai fejlődésének érdekében, hanem szakmai vezető feladatok ellátása céljából, ilyen tartalmú megbízással
rendeli ki.

57/2018. (IV. 18.) OBT
határozat

Az OBT az OBH elnöke felé azzal a jelzéssel él, hogy a
bírák kirendelése során fenti törvényi rendelkezéseknek
megfelelően járjon el.

Az Országos Bírói Tanács a 16/2018. (II. 22.) OBT határozattal létrehozott „Az Országos Bírói Tanács 2012. március 15. és 2018. január 30. között hozott határozatainak,
szabályzatainak és ajánlásainak felülvizsgálatát végző
szakbizottság” elnökének dr. Vasvári Csaba OBT tagot
választja meg.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

III. Nem felel meg bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésében írt követelménynek az OBH elnökének 2016-2017.
években folytatott azon gyakorlata, hogy egy vezetői pályázat másodszori eredménytelenné nyilvánítása esetén
bírósági vezető megbízásáról nem a lehető legrövidebb
időn belül, hanem jóval később intézkedik, és az egyéves
megbízási időtartamot e megbízás kezdetétől számítja.

58/2018. (IV. 18.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács azzal a jelzéssel él az Országos
Bírósági Hivatal elnöke felé, hogy vezetői pályázat másodszori eredménytelenné nyilvánítása esetén a bírósági vezető megbízásáról késedelem nélkül intézkedjen. Az
egyéves megbízási időtartamot e megbízás kezdetétől
kell számítani.

Az Országos Bírói Tanács a 2018. április 18-án megtartott ülés összefoglalóját elfogadta
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

59/2018. (V. 02.) OBT
határozat
Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által
2018. február 8-án feltett kérdéseire adott
válaszairól

Indokolás:
A Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete három kérdésben kérte az OBT állásfoglalását:
1. Megfelel-e a Bszi. 132. § (4) bekezdésének, valamint
az ISz. 19. § (7) bekezdésében írtaknak az OBH elnöke
által a bírósági vezetők kinevezésénél számos esetben –
többek között a Győri Ítélőtábla három bírósági vezetői
álláshelyre kiírt pályázata kapcsán is – alkalmazott gyakorlata, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánító
döntését egyik véleményező szerv felé sem indokolja
meg írásban?

I. Nem felel meg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
132. § (4) bekezdésének, valamint a bíróságok igazgatásáról szóló 6/2015.(XI.30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
ISz.) 19. § (7) bekezdésének az Országos Bírói Hivatal
elnökének 2017. január 1. és 2018. február 5. közötti
időszakban folytatott azon gyakorlata, amely során a kinevezési jogkörébe tartozó vezetői álláshelyére kiírt pályázat kapcsán az eredménytelenné nyilvánító döntését
a véleményező szerv felé írásban nem indokolta meg.

2. Megfelel-e a Bjt. 17. pont Kirendelés című pontjában
támasztott követelménynek az OBH elnökének azon
gyakorlata, hogy egy törvényszéki bírót egy ítélőtáblára
ténylegesen nem az ügyteher egyenletes elosztásának

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
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A Bszi. 133. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy eredménytelen a pályázat, ha a kinevezésre jogosult egyik
pályázatot sem fogadja el. Ha a pályázat eredménytelen,
új pályázatot kell kiírni. A (2) bekezdés előírja, hogy az új
pályázat eredménytelensége esetén a kinevezésre jogosult a bírósági vezetői állást – legfeljebb egy évre – megbízás útján töltheti be.

biztosítására, vagy szakmai fejlődésének érdekében, hanem szakmai, vezetői feladatok ellátása céljából ilyen
tartalmú megbízással rendel ki?
3. Megfelel-e a Bszi 133. § (1) bekezdésében írt követelménynek az OBH elnöke azon gyakorlata, hogy a vezetői
pályázat második eredménytelenné nyilvánítása esetén
a bírósági vezető megbízásáról nem a lehető legrövidebb
időn belül, hanem jóval később – a Győri Ítélőtábla esetében több hónappal később – intézkedik, s az egy éves
megbízási időtartamot e megbízás kezdetétől számítja?

A Bjt. 31. § (2) bekezdésében írt, a kirendelést szabályozó rendelkezései nem alkalmazhatók a Bszi. 133. § (1)
bekezdésében szabályozott vezetői pályázat eredménytelensége esetén adható megbízás tekintetében, ugyanis a két jogintézmény más-más jogalkotói célt szolgál.
A vezetői megbízás esetén nem tekinthető az ügyteher
elosztását vagy a szakmai fejlődés elősegítését szolgáló oknak az OBH elnökének erre alapított kirendelése.
(Az OBH elnöke a vezetői feladatok ellátása céljából eszközölt kirendeléseknél nem jelölte meg a Bjt. 31. § (2)
bekezdésében meghatározott egyik okot sem, csupán a
Bjt. 31. § (1) bekezdésére hivatkozott, ami a kirendelés
lehetséges okait nem tartalmazza.)

Fenti kérdésekre adott válaszok indokai a következők:
I. A Bszi. 132. § (4) bekezdésének első mondata szerint
a kinevezésre jogosult a véleményező szerv javaslatát
figyelembe véve hozza meg döntését, míg a második
mondata kimondja, hogy a kinevezésre jogosultat a véleményező szerv javaslata nem köti, azonban a javaslattól
eltérő döntését írásban részletesen indokolni köteles.
Az ISz. 19. § (7) bekezdése – tartalmában megismételve
a Bszi. rendelkezéseit – előírja, hogy a kinevezésre jogosultnak a véleménynyilvánító bírói testület javaslatától
eltérő döntését írásban meg kell indokolnia, és azt megfelelő módon a tudomására kell hoznia a véleményező
szervnek és az érintett pályázó(k)nak.

III. A Bszi. 133. § (1) bekezdése szerint eredménytelen
a pályázat, ha a kinevezésre jogosult egyik pályázatot
sem fogadja el. Ha a pályázat eredménytelen, új pályázatot kell kiírni. A (2) bekezdés előírja, hogy az új pályázat eredménytelensége esetén a kinevezésre jogosult a
bírósági vezetői állást – legfeljebb egy évre – megbízás
útján töltheti be.

A 13/2013. (VI. 17.) AB határozat 4. pontja kimondta,
hogy a Bszi. 77. § (2) bekezdés második mondatának
alkalmazása során az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság alkotmányos alapértékéből
fakadó alkotmányos követelmény, hogy az OBH elnöke
azokat a személyzeti jellegű intézkedéseket tartalmazó
határozatait, amelyekkel szemben jogorvoslatnak van
helye, köteles okszerűen, az érintett jogorvoslathoz való
jogára is figyelemmel megindokolni.

Az ISz. 22. § (2) bekezdése kimondja, hogy eredménytelenné nyilvánítás esetén az új pályázat kiírása iránt 16.
§-a szerint kell eljárni. Az ISz. 16. § (1) bekezdése előírja,
hogy Bszi. 128. § (2)-(5) bekezdése szerinti kinevezésre
jogosult a bírósági vezető megbízatási időtartamának lejárta vagy a vezetői tisztség más okból történő előre látható megszűnése előtt legalább kilencven nappal, illetve
a vezetői tisztség Bszi. 138. § b)-e) és g) pontjában meghatározott okok miatti váratlan megszűnését követően a
Bszi. 130. § (2) bekezdése szerint haladéktalanul intézkedik az álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról.

Az OBH elnökére vonatkozó fentebb idézett Bszi.-beli és
általa kiadott ISz.-ban írt rendelkezés, valamint az Alkotmánybíróság alkotmányossági követelményt megfogalmazó határozata alapján a kinevezési jogkörébe tartozó
vezetői álláshelyek tekintetében a határozatát írásban
indokolnia kell.

Az ISz. szerint a vezetői pályázat lejárta előtt három
hónappal, illetve más esetekben haladéktalanul kell
intézkedni az álláshely betöltése érdekében, amely a
megbízás adását is magába foglalja. Az ISz. hivatkozó
rendelkezései az OBH elnökére nézve is előírják az előzetes határidőhöz kötött, illetve az utólagos haladéktalan intézkedési kötelezettséget. Mindezekre figyelemmel
nem felel meg a normatív kötelezettségeinek az az OBH
elnöke általa folytatott gyakorlat, hogy nem haladéktalanul, hanem több hónappal később intézkedik a vezetői
megbízásról.

II. A Bjt. 31. § (2) bekezdése szerint a bírót a bíróságok
közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása
vagy szakmai fejlődésének elősegítése érdekében más
szolgálati helyre lehet kirendelni. Az (5) bekezdés kimondja, hogy szakmai fejlődés elősegítése érdekében
a bíró a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria elnökének
kezdeményezésére, a törvényszékre, az ítélőtáblára, illetve a Kúriára kirendelhető.
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tartozó vezetői pályázatok elbírálásának folyamata nem
átlátható, mert indokolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve indokolásában az iratokkal nem alátámasztott okot jelölte meg.

A Bszi. és az ISz. rendelkezéseiből következően a vezetői
álláshely megüresedése esetén foganatosított haladéktalan intézkedéstől indokolt számítani a legfeljebb egy
éves megbízási időtartamot és nem a több hónappal később adott megbízás kezdőidőpontjától. A Bszi. egyértelműen megállapítható jogalkotói célja az, hogy a vezetői
állásokat kinevezéssel töltse be az arra jogosult bírósági
vezető, amihez képest a megbízásnak ideiglenesnek és
lehetőleg a legrövidebb időtartamúnak kell lennie.

IV. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által elbírált bírói pályázatok irataiból nem állapítható meg, hogy melyek azok az álláshely kiírása után utóbb bekövetkezett
munkaszervezési vagy egyéb okok, amelyek miatt már
nem indokolt a továbbiakban az álláshely betöltése, különösen arra tekintettel, hogy volt olyan álláshely, amelyet a pályázat fenti okkal történő eredménytelenné nyilvánítása után ismételten kiírt az OBH elnöke.

Az egy éves megbízás alatt is szükséges a vezetői pályázat kiírása.
Az OBT a határozatát az indokolással együtt fogadja el
és teszi közzé.					
dr. Hilbert Edit s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

A határozat indokolását az OBT szerkesztett formában
közzéteszi.
Indokolás:
A Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete 2018. február 5. napján kezdeményezte, hogy az Országos Bírói
Tanács (a továbbiakban: OBT) tűzze napirendre és vizsgálja meg az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírói,
illetve a bírósági vezetői pályázatok eredménytelenné
nyilvánítása körében folytatott eddigi gyakorlatát.

60/2018. (V. 02.) OBT
határozat
a Fővárosi Törvényszék összbírói
értekezlete által 2018. II. 5-én előterjesztett
kezdeményezése tárgyában tett
megállapításokról

Az OBT a 20/2018. (II. 22.) OBT határozatával megalakította „az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírói
és a bírósági vezetői pályázatok eredménytelenné nyilvánítási gyakorlatát vizsgáló bizottságot” azzal, hogy a
bizottság a 2017. január 1-től 2018. február 5-ig terjedő
időszakban meghozott OBH elnöki döntéseket vizsgálja.

Az Országos Bírói Tanács megvizsgálta az Országos Bírósági Hivatal elnökének a 2017. január 1-től 2018. február 5-ig terjedő időszakban a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok eredménytelenné nyilvánítása körében
folytatott eddigi gyakorlatát és az alábbi megállapításokat teszi:

Az ülésen az OBT állást foglalt abban a körben, hogy a
Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete által feltett
kérdés alapján törvényesen mely időszak vizsgálható,
mert az összbírói értekezlet a 2012. január hó 1. napjától
folytatott gyakorlat vizsgálatát kérte. Az OBT ülésén kialakított álláspont szerint – arra tekintettel, hogy a 2017
évet megelőző időszak e körben folytatott OBH elnöki
tevékenységet az előző OBT már értékelte – a vizsgálat
kizárólag a 2017. január hó 1. napja után elbírált pályázatokra vonatkozhat, záró időpontja pedig a törvényszék
összbírói értekezlete kérdése előterjesztésének időpontjához igazodó.

I. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az egyedi személyzeti ügyben hozott határozatait a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) előírásainak, illetve a 13/2013. (VI.
17.) AB határozatban meghatározott alkotmányos követelménynek megfelelően nem indokolta meg.
Nem tekinthető az eredménytelenné nyilvánítás megfelelő indokának az, ha az írásban megjelölt okok nem
olyanok, amelyek a Bszi. rendelkezései szerint a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására okot adhatnak, illetve
nem teljesítik a 13/2013. (VI. 17.) AB határozatban meghatározott alkotmányos követelményeket.

A bizottság a fent írtakra tekintettel a 2017. január hó
1. napjától 2018. február hó 5. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan vizsgálta a bírósági igazgatásban a törvényesség, a kiszámíthatóság és a szakmaiság érvényre
jutását, különös figyelemmel a 13/2013.(VI.17.) AB határozatban foglalt alkotmányos követelmény teljesülésére.
A bizottság célzottan a fenti időszakban elbírált, eredménytelenné nyilvánított bírói és bírósági vezetői pályázatok elbírálási gyakorlatát elemezte, így az eredményte-

II. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a pályázók,
illetve a véleményező testületek felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége teljesítése nem ellenőrizhető, illetve
a látszólag teljesített tájékoztatások nem időben és nem
alakszerűen történtek meg.
III. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének hatáskörébe
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kolta-e a véleményező szervek (szakmai kollégium, ös�szbírói értekezlet) felé. Tájékoztatást kért arról is, hogy
2016-2017 években milyen vezetői kirendelések történtek, ezeknek mi volt az indoka. Amennyiben törvényszéki
bírót rendelt ki ítélőtáblai szintre vezetői feladattal történő megbízással, az kirendelés keretében történt-e, milyen időtartamra.

len pályázat okait, a döntés indokolását.
A bizottság az alábbi kérdésekben kérte az OBH elnökétől a válaszadást:
2017. január hó 1. napja és 2018. február hó 5. napja
között mely bírósági vezetői és bírói pályázatokat nyilvánított eredménytelenné, az eredménytelenné nyilvánításoknak mi volt a konkrét indoka.

Annak közlését is kérte, hogy a vizsgált időszakban mely
bíróságokat érintően, mely vezetői pályázatok esetében
fordult elő második eredménytelenné nyilvánítás, az
OBH elnöke mikor bízott meg vezetőt, a megbízás meddig tartott, mikor írta ki az új pályázatot, a vezetői álláshelyet mikor töltötték be pályázat útján.

Tájékoztatást kért a kollégium és összbírói értekezlet
szavazásának eredményéről, illetve a bírói pályázatok
esetében az eredménytelenné nyilvánított pályázattal
érintett bírák bírói tanács által felállított rangsorban betöltött helyéről, pontszámáról, illetve arról is, volt-e az
adott bíróság vezetője részéről indítvány arra, hogy az
OBH elnöke a rangsor 2. vagy 3. helyén álló pályázóval
töltse be az álláshelyet. Az OBH elnöke ezzel egyetértett-e, javaslatot tett-e az OBT irányába egyetértési jog
gyakorlása érdekében.

Előfordult-e, hogy más bírósági szintről bízott meg vezetőt?
A bizottság tagjai a vizsgált időszakra eső elnöki iratokat
2018. április hó 11. napján tanulmányozták, melyről feljegyzést készítettek, azt a bizottság a jelentéséhez mellékletként csatolta, az OBH adatközlésében foglaltakkal
kiegészítve.

Amennyiben az eredménytelenné nyilvánítás a 2011.
évi CLXII. tv. (továbbiakban Bjt.) 20.§ b) pont bb), bc), bd)
és be) pontja alapján történt, a bírói pályázatok esetében annak közlését is kérte a bizottság, hogy a pályázat
elbírálása során az elbírálási folyamatban résztvevők
milyen eljárási szabálysértést követtek el, a bírói tanács
a 15.§ (2) és (2a) bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségét milyen mulasztásával vagy rövid indokolásával
szegte meg, a pályázat kiírását követően mely olyan, a
munkaszervezést, a munkaterhelést vagy a költségvetést érintő változás következett be, amely igazgatási
szempontból utóbb indokolatlanná tette az álláshely betöltését.

A bizottság kiemelte, hogy a vizsgálat célja kizárólagosan
a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletei által feltett
kérdésekre történő válaszadás volt, így az nem terjedt ki
a Bszi. 103. § (3) bekezdés f) pontjában írt, az OBT általános központi igazgatás területén végzett feladatára, miszerint évente közzéteszi véleményét az OBH, valamint
a Kúria elnökének a bírói, valamint a bírósági vezetői
pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatáról. Az OBT ezen feladatának - a munkatervben írtaknak
megfelelően - későbbi időpontban tesz eleget.
A bizottság rögzítette az irányadó jogszabályokat is.

Amennyiben ezen okokra történt hivatkozás, az eredménytelenné nyilvánítást követően az adott bíróságra a
bírói vagy vezetői álláshelyre helyre az OBH elnöke mikor írt ki új pályázatot, más bírói álláshelyre azonos ügyszakban írt-e ki pályázatot, esetlegesen történt-e a be
nem töltött álláshelyre kirendelés, ha igen, milyen időtartamra, bekövetkezett-e valamilyen változás az adott
bíróságon betölthető bírói álláshelyeket illetően. A bíró
kirendelésére mennyi időre, honnan és milyen indokkal
került sor.

A 2017. évi és a 2018. január hónapot érintő eredménytelenné nyilvánított pályázatoknál a vizsgálat arra irányult, hogy az átláthatóság, törvényesség miként érvényesült, illetve a határozatok indokolása megtörtént-e,
az megfelelt-e az alkotmányos követelményeknek.
Az OBH-tól kapott tájékoztatás és a Bírósági Közlönyben megjelenő OBHE határozatok alapján 2017-ben 15
bírói és 8 vezetői pályázat volt eredménytelen, további
2 vezetői pályázatot 2018. január hónapban nyilvánított
eredménytelenné az OBH elnöke, a vizsgálat kizárólagosan e pályázatokat érintette.

Esetlegesen a pályázat kiírását követően merült-e fel
olyan körülmény, amelynek eredményeként az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül (8.§) volt
szükséges betölteni.

A vezetői pályázatokra a 2017. évre kiadott tájékoztató
füzet szerint 5 esetben nem volt pályázó, 1 esetben az
OBH elnökének mérlegelési jogán alapuló eredménytelenség állt fenn, míg 2 esetben a véleményező testületek

Kérdésként fogalmazta meg a bizottság, hogy a 20162017 években eredménytelenné nyilvánított bírósági
vezetői pályázatokat az OBH elnöke írásban megindo-
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el olyan hosszú idő, amely a pályázat eredménytelenné
nyilvánítását indokolta volna (kiírás 2017. február 17., a
jegyzőkönyv felterjesztése 2017. június hó 1. napja).

támogatásának a hiánya vezetett eredménytelenséghez.
2018-ban további 2 pályázatot nyilvánított eredménytelenné.
Az OBH által kiadott tájékoztató füzet, illetve a bizottságnak 2018. április hó elején megküldött adatközlés szerint
a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetői álláshelye esetében mérlegelésen alapuló eredménytelenség állt fenn,
a közeljövőben lejáró elnöki kinevezésre tekintettel nem
tűnt célszerűnek kollégiumvezető kinevezése. Az elnöki
iratok bizottság általi tanulmányozását követően az OBH
az indokot javította, az helyesen az iratban is szerepelő
ok, azaz a pályázati kiírás és az OBH elnöke elé terjesztés
között eltelt idő.

A pályázat kapcsán indokolt határozat nem állt rendelkezésre. Nem átlátható, hogy a pályázat miért lett eredménytelen arra is figyelemmel, hogy az OBH is módosította a tájékoztatást.
Budapest
(2017)

Környéki

Törvényszék

elnökhelyettes

Az eredménytelenné nyilvánítás nem kifogásolható,
mert a pályázó az összbírói értekezlet támogatását nem
nyerte el.

A bírói pályázatok esetében a közlés szerint 4 álláshelyre nem érkezett pályázat, 6 esetben eljárási szabálysértés történt, 5 esetben munkaszervezési ok miatt történt
eredménytelenné nyilvánítás.

Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője (2017)

A bizottság a feljegyzésben és az adatközlésben foglaltak összegzésével jelentést készített, amelynek
megvitatását az OBT napirendre tűzte. A 2018. május
2-ai ülésre szóló meghívóval együtt mellékletként az
OBH elnöke részére megküldte, melyre az OBH elnöke észrevételt nem tett.

Az eredménytelenné nyilvánítás oka igazgatási tapasztalat és a véleményező testületek támogatásának hiánya, az eredménytelenné nyilvánítás nem vitatható.
Az OBH elnökének határozata érdemi indokolást nem
tartalmazott, a törvényszék elnökének írt levél ezt nem
pótolja.

Vizsgált vezetői pályázatok:

Fővárosi Törvényszék elnöke (2018)

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője (2017)

A pályázó a véleményező szervek támogatását megkapta, hosszú igazgatási tapasztalattal rendelkezett. Az
OBH elnökének indokolt határozata nem volt, a határozat meghozatalát követően egy nappal levélből értesült
a pályázó arról, hogy „nem alakította ki a tárgyi és emberi erőforrások felhasználásának módszereit, a problémák felszámolása a törvényhozás, a kormányzat és a
központi igazgatás támogatásának eredményei, a 2017ben megkezdett reformjai is azt igazolják, hogy nem tud
megfelelni a bíróság előtt álló kihívásoknak, a digitális
bíróság, az új eljárási törvények, a jogkereső ügyfelek
színvonalas kiszolgálása olyan új kihívások, amelyek korszakváltást követelnek 2018-tól a Fővárosi Törvényszék
életében.”

Az első kiírásra nem érkezett pályázat, a második pályázatot 2017. február hó 17. napján írta ki az OBH elnöke.
Az egyedüli pályázó a kollégium szavazása során 52,3 %
támogatást kapott, a május hó 22-i összbírói értekezleten támogatottsága 68,3 % volt. A Fővárosi Törvényszék
elnöke 2017. június hó 1. napján terjesztette fel az OBHba az összbírói értekezlet jegyzőkönyvét. 2017. június hó
21. napján az OBH elnöke a pályázatot eredménytelenné
nyilvánította, majd másnap a pályázót egy évre megbízta
a kollégiumvezetői feladat ellátásával.
A fentebb hivatkozottak szerint az első alkalommal
megküldött tájékoztató más eredménytelenséget eredményező indokot közölt, mint amely az elnöki iratban
szerepelt, utóbb az indokot az OBH az elnöki irat tartalmának megfelelően javította.

Az OBH elnöke a Fővárosi Törvényszék elnöke munkájával kapcsolatban a Bszi. 76. § (6) bekezdés c) pont szerint
jogkörébe tartozó vezetői vizsgálatot nem végezte el. A
pályázó az OBH VIKI projektjének vezetője volt.

A pályázót a véleménynyilvánító testületek a kollégiumvezetői álláshelyre alkalmasnak találták. A hivatkozott
indok a pályázati kiírás és az OBH elnöke elé terjesztés
között eltelt idő. Az összbírói értekezlet jegyzőkönyvének
felterjesztésével kapcsolatos határidő (8 nap) nem jogvesztő, a pályázat kiírása és az elbírálás között nem telt

Nincs mód az indokok tárgyilagosságának ellenőrzésére, a döntés nem átlátható.
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Budapest Környéki Törvényszék PKM kollégiumvezető (2018)

dokolásából az sem derült ki, hogy 5 hónap alatt milyen
körülmény merült fel a pályázat kiírása és az álláshely
megszüntetése között.

A véleményező szervek támogatását a pályázó megkapta, kinevezését a törvényszék elnöke is javasolta. Az
eredménytelenné nyilvánítás napján indokolt az OBH elnöke a törvényszék elnöke felé, mely szerint az ország
második legnagyobb törvényszékének szakmai vezetése
olyan kihívást jelent, amely igazgatási tapasztalat nélkül
is nehéz. A Budapest Környéki Törvényszék problémákkal küzd, amelynek koordinálása csak tapasztalt vezetőtől várható, a meghallgatáson elhangzottak nem voltak
meggyőzőek.

Budapest Környéki Törvényszék gazdasági ügyszakos bírói álláshely: (2017.OBH.XXIX.B.104.)
Az eredménytelenné nyilvánítás oka a pályázat kiírását
követően bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést érintő változás, amely igazgatási
szempontból utóbb indokolatlanná tette az álláshely betöltését.
Az irattanulmányozás alapján az volt megállapítható,
hogy az OBH elnöke a pályázatot már azt megelőzően
eredménytelenné nyilvánította, mint ahogy a pályázati
határidő lejárt volna. Pályázat nem volt, az OBH elnöke
a Budapest Környéki Törvényszékre a pályázati határidő
lejárta előtt beosztott egy bírót.

Az indokolás nem jelent meg az OBH elnökének határozatában, döntése nem átlátható.
Vizsgált bírói pályázatok
A 15 eredménytelen bírói pályázat közül 4 esetben nem
volt pályázat, 6 esetben eljárási szabálysértés történt,
míg 5 esetben munkaszervezési ok állt fenn.

Az OBH adatközlésében foglaltak szerint az OBH-ba beosztott bíró beosztását az OBH elnöke megszüntette, a
bírót erre, a korábbival azonos szintű álláshelyre osztotta be.

Az eredménytelenné nyilvánítás nem minden esetben
feleltethető meg azon okkal, amelyet a döntés tartalmaz.

Pesti Központi Kerületi Bíróság gazdasági ügyszakos
bíró: (2017.OBH.XXIX. B.69.)

5 pályázat esetében hivatkozott az OBH elnöke a pályázat kiírását követően bekövetkezett munkaszervezést,
munkaterhelést vagy költségvetést érintő változásra,
amelyek igazgatási szempontból utóbb indokolatlanná
tette az álláshely betöltését. Az OBH közlése szerint 4
esetben az álláshelyet utóbb nem írta ki az OBH elnöke,
egy esetben (Fővárosi Törvényszék B.94. számú álláshely) megszüntette.

Az OBH elnöke adatközlése szerint a Fővárosi Törvényszék elnöke, valamint a PKKB elnöke a pályázat eredménytelenné nyilvánítására tett javaslatot, utóbb az álláshelyet nem írta ki az OBH elnöke.
Az iratban hivatkozott ok a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy
költségvetést érintő változás, amely igazgatási szempontból utóbb indokolatlanná tette az álláshely betöltését.

Fővárosi Törvényszék gazdasági ügyszakos bírói álláshelye: (2017.OBH.XXIX.B.94.)
Az iratból megállapíthatóan az eredménytelenné nyilvánítás oka a pályázat kiírását követően bekövetkezett
munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést
érintő változás, amely igazgatási szempontból utóbb indokolatlanná tette az álláshely betöltését.

2017 szeptemberében előterjesztés érkezett az álláshely újabb kiírására, amely október hó 18. napján megtörtént, 2018. február hó 1. napján az álláshelyet betöltötték.

Ezzel szemben az OBH adatközlése szerint az eredménytelenné nyilvánítás oka az, hogy a szakmai kollégium és a bírói tanács egyik pályázót sem támogatta, a
kollégiumvezető a pályázat eredménytelenné nyilvánítását indítványozta, az álláshelyet utóbb az OBH elnöke a
2017. február hó 3. napján kelt OBH elnöki határozattal
megszüntette.

Az elnöki iratból megállapítottak nem egyeznek az OBH
elnöke közlésével, a közölt indok az irat alapján nem igazolható, arra is figyelemmel, hogy az álláshelyet utóbb
az OBH elnöke kiírta és betöltötte.

Az iratanyagból nem tűnt ki az OBH adatközlésében foglalt ok. Amennyiben a másik ok valós, úgy a határozat in-

A 68. számú álláshelyre benyújtott pályázatot eredménytelenné nyilvánító 322.E./2017.(V.22.) OBHE számú

Fővárosi Ítélőtábla 2 büntető bírói álláshelye:
(2017.OBH.XXIX.B.13 és B.81)
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Ugyanakkor a másik álláshelyet a fent levezetettek szerint betöltötték (a tájékoztatásban az szerepel, hogy nem
töltötték be, azonban a táblázat szerint 2017. október hó
15. napjától áthelyezéssel betöltötték).

határozat előtt három nappal a 300.E./2017.(V.19.) OBHE
számú határozattal egy másik, a Fővárosi Ítélőtábla 83.
számú álláshelyére írt ki pályázatot az OBH elnöke, majd
azt eredménytelenné nyilvánította. Ezt követően egy hónapon belül a 68. számú álláshelyre írt ki egy újabb pályázatot az OBH elnöke, mely a pályáztatást követően a
Fővárosi Törvényszék egyik bírájával töltöttek be.

Az 589.E/2017.(IX.6.) OBHE határozat utal arra is, hogy
a Fővárosi Ítélőtábla elnökének kezdeményezésére történt az eredménytelenné nyilvánítás.

Az 515.E./2017.(VII.20.) OBHE határozattal egy másik, a
Fővárosi Ítélőtábla 73. számú álláshelyére is pályázatot
írt ki az OBH elnöke. Az 589.E./2017.(IX.6.) OBHE határozattal a 83. számú helyre kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánította, majd ezt követően egy nappal
ugyanerre az álláshelyre a Szegedi Ítélőtábla bíráját rendelte ki ítélkezési tevékenységre azzal, hogy a Szegedi
Ítélőtáblán nem folytat a továbbiakban ítélkező tevékenységet. A kirendelést utóbb 2018. augusztus hó 31.
napjáig meghosszabbította. A kirendelés ténye arra utal,
hogy a munkateherre figyelemmel szükségesnek tartotta az OBH elnöke a megüresedett bírói álláshelyen a jelenlétet, de azt nem pályázattal, hanem kirendelés útján
töltötte be.

Az eljárási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértésére történt hivatkozások:
Az Esztergomi Járásbíróságra, a Váci Járásbíróságra, a
Gödöllői Járásbíróságra és a Budaörsi Járásbíróságra kiírt polgári bírói álláshelyek esetében a bírói tanács a fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza végzettséget szakirányú
végzettségként értékelve 10 ponttal pontozta, melyet
pontozási hibaként értékelt az OBH elnöke. A pályázat
elbírálója szerint a végzettség nem szakirányú, ezért 5
pont lett volna adható, mely pontozási hiba a rangsorra
kihatott, ezért a pályázatokat az OBH elnöke eredménytelenné nyilvánította.
A Soproni Járásbíróság polgári ügyszakos (2017.OBH.
XXIX.B.76.) és a Fonyódi Járásbíróság büntető ügyszakos
(2017.OBH.XXIX.B.71.) álláshelyei esetében az OBH elnöke közlése szerint az eredménytelenség oka az érvénytelen hatósági erkölcsi bizonyítvány volt. Ezzel szemben az
iratvizsgálat adatai alapján az volt megállapítható, hogy
a pályázatok érdemben elbírálhatóak lettek volna.

Mindez alátámasztja, hogy a hivatkozott indok „a pályázat kiírását követően bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést érintő változás,
amely igazgatási szempontból utóbb indokolatlanná tette az álláshely betöltését” nem fogadható el.
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke az első pályázat esetében a
pályázat eredménytelenné nyilvánítására tett javaslatot.
A második pályázatnál elsődlegesen a pályázati rangsor
2. helyén álló pályázó áthelyezésére tett a Fővárosi Ítélőtábla elnök javaslatot, másodlagosan a pályázat eredménytelenné nyilvánítását kérte a Bjt. 20. § (1) bekezdés
bd.) pontjára hivatkozással.

Utóbb az OBH elnöke valamennyi álláshelyre új pályázatot írt ki.
Összefoglaló vélemény:

A Fővárosi Ítélőtábla elnökének javaslatában írtak kizárják egymást, mert amennyiben a pályázat a bírói tanács
által 2. helyen rangsorolt pályázóval véleménye szerint is
betölthető lett volna, nem értelmezhető, hogy egyidejűleg arra is utal, hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánítását a pályázat kiírását követően bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést érintő
változásra tekintettel kérte.

Az OBH elnöke adatközlésében azt hangsúlyozta, hogy
a pályázati eljárás lényege, hogy a kiválasztási folyamat
során a legjobbak, legrátermettebbek kerüljenek vezetői
pozícióba. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredménytelenné nyilvánítás törvényi lehetősége ennek a kiválasztásnak a felelősségét a kinevező kezébe teszi, akinek
a döntése az adott bírósági szervezet egészére kihat.
Eképpen az eredménytelenné nyilvánítás joga a kinevezőtől nem vitatható el, a kinevezés elmaradása kifogás
tárgyát nem képezheti.

A Bírósági Közlönyben megjelent tájékoztatás szerint a
11.SZ/2018.(I.26.) OBHE határozattal az OBH elnöke kijelölte a Fővárosi Ítélőtáblát kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá, a fent hivatkozott álláshelyet a táblázatban közölt adat szerint 2018. január
hó 1-i hatállyal a 13.SZ/2018.(I.26.) OBHE határozattal
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé alakította át.

A Bjt. 7. § (2) bekezdése szerint a kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi – a jogszabályi, valamint a pályázati felhívásban
meghatározott feltételeket teljesítő – pályázó számára
egyenlő esélyt biztosító, e törvényben szabályozott pályázati eljárás eredményeként a legalkalmasabb jelölt
nyerje el.
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A kinevezésre jogosult a pályamű elbírálásánál köteles
figyelembe venni az abban foglaltak megvalósíthatóságát, ütemezését, újító jellegét és a pályázati felhívásban
foglaltakkal fennálló összhangját, a pályázó meghallgatása alapján értékelnie kell különösen a pályázó felkészültségét, igazgatási vezetői tapasztalatát, bírói gyakorlatát, bírói munkája vizsgálatának eredményét, a pályázó
központi és helyi igazgatási feladatokban, valamint a közösségi életben való részvételét. [igazgatási szabályzat
18. § (1)-(2) bekezdés]

(III.4.) KIM rendelet szerinti szakirányú szakjogászi végzettség pontozása a polgári álláshelyre pályázók esetében. A rendelet melléklete szerint a szakirányú szakjogászi végzettség 10 ponttal, míg az egyéb szakjogászi
végzettség 5 ponttal honorálható. Polgári bíró esetében
a vizsgált, és egyben kifogásolt esetekben a bírói tanácsok a fiatalkorúak szakjogásza végzettséget szakirányúnak tekintve 10 ponttal pontozták, az OBH elnökének
álláspontja szerint az polgári bírói álláshely esetében 5
ponttal értékelendő.

Az OBH elnöke a pályázatot – a pályázati anyag, valamint a pályázó személyes meghallgatása, továbbá a véleményező szerv javaslata alapján – valamely pályázó
kinevezésével vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánításával bírálja el. [Bszi. 132. § (2) bekezdés].

Az eltérő pontszámítás nem minősíthető olyan eljárási
hibának, amelyet a Bjt. az elbírálási folyamatban felsorol. A 10 ponttal értékelés a jogszabályi keretek között
történt, eljárási hiba nem volt. Azon pályázatok esetében, ahol emiatt eljárási hibára hivatkozva nyilvánította
eredménytelenné a pályázatot az OBH elnöke, a döntés
a jogszabály szövegével nem összeegyeztethető.

A véleményező szerv javaslatát figyelembe véve hozza
meg döntését, annak javaslata ugyan nem köti, azonban
a javaslattól eltérő döntését írásban részletesen indokolni köteles. [Bszi. 132. § (4) bekezdés].

A Soproni és a Fonyódi Járásbíróság bírói álláshelyeire
benyújtott pályázatok érdemben elbírálhatóak lettek
volna.

Ezen szabály jelentősége el nem vitatható, ugyanis a véleményező szervektől eltérő döntés egyúttal a véleményezők álláspontjának elvetését jelenti. A véleményező
szakmai testületek ismerik a pályázó szakmai előéletét,
képességeit, a köz érdekében végzett tevékenységét,
melyről a kinevező közvetlen tapasztalattal csak elvétve
rendelkezik.

Az egyedi ügyben hozott személyi döntések kapcsán
indokolt határozat nem született. A tájékoztatási kötelezettség megvalósulása vagy nem ellenőrizhető, vagy
nem határidőben, és nem alakszerűen történt. Az utóbb
kiküldött levél nem pótolja a törvényben írt kötelezettség teljesítését.
A Bjt. szabályaiból és a 13/2013. (VI. 17.) AB határozatból is az vezethető le, hogy a Bjt. indokolási kötelezettséget előíró rendelkezése szó szerinti megismétlése nem
elegendő a pályázat eredménytelenségének indokolásaként.

Megállapítható, hogy a Fővárosi Törvényszék elnökének
eredménytelen pályázatának indokaként megjelölt „a
pályázó elképzelései nem felelnek meg a kihívásoknak”
ok tárgyilagosan nem ítélhető meg.
Tény ugyanakkor, hogy a véleményező szervek a pályázót alkalmasnak ítélték meg a feladat ellátására. Az OBH
elnöke – erre irányuló törvényi kötelezettsége ellenére
- nem rendelte el az elnök igazgatási tevékenységének
vizsgálatát.

A pályázók és a véleményező testületek felé fennálló
tájékoztatási kötelezettség teljesítése nem volt ellenőrizhető, a látszólag teljesített tájékoztatások nem időben és
nem alakszerűen történtek meg.
dr. Hilbert Edit s.k.
Országos Bírói Tanács
elnöke

A további vezetői pályázatok – a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi és Büntető Kollégiumának vezetői álláshelye kivételével – elbírálása ugyancsak nem
átlátható.

61/2018. (V. 02.) OBT
határozat

A bírói pályázatoknál nem állapítható meg, hogy mi az
az álláshely kiírása után utóbb bekövetkezett munkaszervezési vagy egyéb ok, amely miatt a továbbiakban
már nem indokolt az álláshely betöltése. Az ok valóságtartalma ellenőrizhetetlen. Erre utal az elnöki iratokban
foglaltak és a közölt adatok eltérése is.

Az Országos Bírói Tanács a Győri Ítélőtábla és a Fővárosi
Törvényszék összbírói értekezlete által feltett kérdések
tekintetében a 22/2018. (II. 22.) OBT határozattal létrehozott az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírói és
a bírósági vezetői pályázatok érvénytelenítési gyakorlatát vizsgáló szakbizottság jelentését az Országos Bírói

A bírói pályázatok esetében kifogásolható a 7/2011.
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(I.13.) OBT határozatot hatályon kívül helyezi.

Tanács internetes és intranetes oldalán közzéteszi, valamit megküldi a Győri Ítélőtábla és a Fővárosi Törvényszék számára.
dr. Hilbert Edit sk.
Országos Bírói Tanács
elnöke

6. Az Országos Bírói Tanács az Etikai Kódex alapján
meghozandó állásfoglalások eljárási rendjéről szóló, a
127/2016. számú OBT határozattal módosított 11/2015.
(II. 15.) számú OBT határozatot hatályon kívül helyezi.
7. Az Országos Bírói Tanács az 5/2015. (I.13.) OBT határozatot hatályon kívül helyezi.

62/2018. (V. 02.) OBT
határozat
az Országos Bírói Tanács egyes határozatainak
és állásfoglalásainak módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről

8. Az Országos Bírói Tanács az 5/2017. (II.13.), a 4/2017.
(II.13.), a 3/2017. (II.13.), a 2/2017. (I.10.), az 1/2017.
(I.10.), a 6/2016. (XII.13.), a 4/2016. (IX.14.), a 3/2016.
(IX.13.), a 2/2016. (VI.27.), az 1/2016. (III. 8.), valamint az
1/2015. (VII. 7.) számú etikai állásfoglalásokat hatályon
kívül helyezi.

1. Az Országos Bírói Tanács a Juhász Andor-díjról szóló 2/2012. (III. 24.) OBT határozat 14. pontja helyébe az
alábbi szöveg lép: „Az elismerés adományozására irányuló, részletes indokolással ellátott, a kollégiumok és
bírói tanácsok véleménynyilvánításának eredményét is
tartalmazó javaslatoknak, minden év január 31. napjáig
kell az Országos Bírósági Hivatalhoz beérkezni.”

dr. Hilbert Edit sk.
Országos Bírói Tanács
elnöke

63/2018. (V. 02.) OBT
határozat
az Országos Bírói Tanács egyes ajánlásainak
hatályon kívül helyezéséről

2. Az ugyanazon vezetői állást már két alkalommal betöltő bírósági elnök és elnökhelyettes újbóli kinevezéséhez történő előzetes hozzájárulás elbírálásának szempontrendszeréről szóló 8/2012. (III. 24.) OBT határozat
első bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: „A
Bszi. 127. § (4) bekezdése alapján az OBT álláspontja szerint, ha a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon
vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte,
az OBT a Bszi. 103. § (3) bekezdés e.) pontjában foglalt
előzetes hozzájárulást csak kivételesen adja meg az
alábbi feltételek teljesülése esetén:”

1. Az Országos Bírói Tanács az ítélőtáblák és a törvényszékek részére a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
helyi elismeréséről szóló 1/2013. (X. 8.) OBT ajánlást hatályon kívül helyezi.
2. Az Országos Bírói Tanács a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.
4.) KIM rendelet értelmezéséről szóló, a 9/2017. (XI.14.)
és az 50/2015. (VI. 9.) OBT határozatokkal módosított
1/2012. (X. 15.) OBT ajánlását hatályon kívül helyezi.
						
dr. Hilbert Edit sk.
Országos Bírói Tanács
elnöke

3. Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnöke és a Kúria elnöke által figyelembe veendő (vizsgálandó és alkalmazandó) elvekről a bírói álláspályázatok
elbírálása során a pályázati rangsortól eltérés esetéről
szóló 3/2013. (I.21.) OBT határozat III/3. pontját hatályon
kívül helyezi, III/4. pontját III/3.-ra sorszámozza át.
4. Az egyes állami kitüntetésekre javasolt személyek kiválasztásakor, illetve az általa alapított díjak, oklevelek,
plakettek, valamint a törvényi felhatalmazás alapján
adható kitüntető címek adományozásakor alkalmazott
elvekről szóló 13/2013. (II.12.) OBT határozat 4. pontja
helyébe a következő szöveg lép: „A kiválasztáskor az OBT
külön értékeli, ha a jelöléshez csatolt javaslat részletesebben ismerteti, konkrétan megjelöli a jelölttel kapcsolatos kollégiumi véleménynyilvánítás eredményét, valamint a pozitívumokat, így különösen, hogy ha:”

64/2018. (V. 02.) OBT
határozat
Az OBH elnökének felkérése a bírák és
igazságügyi alkalmazottak tevékenységének
elismeréséről szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH
utasítás módosítására
Az Országos Bírói Tanács felkéri az Országos Bírósági
Hivatal elnökét a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenységének elismeréséről szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH

5. Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírói Tanács
Etikai Kódex-el kapcsolatos feladatköréről szóló 3/2015
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utasítás mellékletének egy külön ponttal történő kiegészítésére, melyben az előterjesztő feltünteti a kollégiumi
véleménynyilvánítás eredményét.
				
dr. Hilbert Edit sk.
Országos Bírói Tanács
elnöke

65/2018. (V. 02.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 16/2018. (II. 22.) OBT határozattal létrehozott, az Országos Bírói Tanács 2012. március 15. és 2018. január 30. között hozott határozatainak,
szabályzatainak és ajánlásainak felülvizsgálatát végző
szakbizottság jelentését az Országos Bírói Tanács internetes és intranetes oldalán közzéteszi.		
dr. Hilbert Edit sk.
Országos Bírói Tanács
elnöke

66/2018. (V. 02.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács felkéri az Országos Bírósági
Hivatal elnökét, hogy tekintse át az elektronikus kapcsolattartás büntetőeljárások és szabálysértési eljárások során szerzett tapasztalatait.
Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján indítványozza, hogy
az Országos Bírósági Hivatal elnöke tegyen javaslatot
a jogszabályalkotás kezdeményezésére jogosultnál a
kötelező elektronikus kapcsolattartásnak a nyomozási
bírói ügyszakban történő mellőzésére, valamint a kötelező elektronikus kapcsolattartás halasztott időpontban,
2019. január 1-jével történő bevezetésére büntető- és
szabálysértési eljárásokban.
				
dr. Hilbert Edit sk.
Országos Bírói Tanács
elnöke

67/2018. (V. 02.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2018. május 02-án megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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- nyugállományba helyezés iránti kérelmére figyelemmel
- bírói tisztségéből

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

felmentette.

Magyarország köztársasági elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Papachristos Annát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018. május 1. napjától határozatlan időre,

241.E/2018. (IV. 5.) OBHE
határozat
2018. április hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

dr. Balogh Krisztinát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Barnóczi Pétert, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Borbály Tündét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Botos Esztert, a Budakörnyéki Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Demeter Évát, a Kunszentmiklósi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Fekete Zsuzsanna Máriát, a Szekszárdi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Gedei Hajnalka Juliannát, a Jászberényi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Hanzó Gabriellát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Hegyi Áron jogászt,
Hoszné dr. Nagy Tímeát, az Egri Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Kállai Eriket, a Gönyüi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét,
dr. Kerékgyártó-Minda Mária Juditot, a Kecskeméti Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Korsós Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Martinek Adriennt, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Mészáros Ádám Zoltánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Mizsák Georgina Máriát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Őri Zsófiát, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Sándor István Zoltánt, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Várady Lillát, az Ózdi Járásbíróság bírósági titkárát
a 2018. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2017. október 1. napjától
a Kecskeméti Törvényszéken
dr. Szemőkné dr. Jávor Gabriella bírónak,
2018. április 1. napjától
a Kaposvári Törvényszéken
dr. Szabados Tamás bírónak,
a Pécsi Törvényszéken
dr. Kiss István László tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,
2018. április 13. napjától
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Doroginé dr. Bitó Klárának, a kiskunfélegyházi járásbíróság elnökének,
2018. április 28. napjától
az Egri Törvényszék illetékességi területén
Szegediné dr. Hegyi Erikának, az egri járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
284.E/2018. (IV.23.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

kinevezte,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Takács-Kancsal Ágnes bírót – a 120.E/2018. (II. 15.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május

dr. Tulipán Mariannát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2018. október 31. napjával
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289.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

1. napjával a Keszthelyi Járásbíróságról a Zalaegerszegi
Járásbíróságra 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. Botos Eszter bírót – a 884.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. május 1. napjával a Budai Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

285.E/2018. (IV.23.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Szárazné dr.
Zomi Edit Anna bírót – a 123.E/2018. (II. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május 1. napjával a Kaposvári Járásbíróságról a Kaposvári
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe
áthelyezem.

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

290.E/2018. (IV. 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. Fekete Zsuzsanna Mária bírót – a 68.E/2018. (I. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

287.E/2018. (IV. 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. Balogh
Krisztina bírót – a 883.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.
				
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

291.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Gedei Hajnalka Julianna bírót – a 70.E/2018. (I. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Jászberényi Járásbíróságra osztom be.

288.E/2018. (IV. 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. Borbély
Tünde bírót – a 898.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

292.E/2018. (IV. 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
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és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Hanzó Gabriella bírót – a 897.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

296.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

293.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kerékgyártó-Minda Mária Judit bírót – a 821.E/2017. (XII. 13.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Hegyi Áron
bírót – a 717.E/2017. (X. 31.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

297.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

294.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Martinek
Adrienn bírót – a 899.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Hoszné dr.
Nagy Tímea bírót – a 817.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával az Egri Járásbíróságra osztom be.

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

298.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

295.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Mészáros
Ádám Zoltán bírót – a 881.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kállai Erik
bírót – a 857.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Győri Közigazgatási

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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299.E/2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

tározattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május 1.
napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre 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. Mizsák
Georgina Mária bírót – a 880.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Budai
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

305.E/2018. (IV. 24.) 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. Mocsáry
Eszter Fruzsina bírót – a 122.E/2018. (II. 15.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. június
1. napjával a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

300.E/2018. (IV. 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. Őri Zsófia
bírót – a 507.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. május 1. napjával a Sárvári Járásbíróságra osztom be.

309.E/2018. (IV. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Vitál-Eigner Beáta Andrea kollégiumvezető-helyettest – az 57.E/2018. (I. 23.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2018. május 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

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

301.E/2018. (IV. 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. Várady Lilla
bírót – a 823.E/2017. (XII. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával az Ózdi Járásbíróságra
osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

310.E/2018. (IV. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Barnóczki
Péter bírót – a 60.E/2018. (I. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. május 1. napjával a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságra osztom be.

304.E/2018. (IV. 24.) 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. Blázsi Melinda Edit bírót – a 64.E/2018. (I. 23.) OBHE számú ha-
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311.E/2018. (IV. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Csenge Odett bírót – a 850.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. június
1. napjával a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi 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. Demeter
Éva bírót – a 63.E/2018. (I. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. május 1. napjával a Ráckevei Járásbíróságra osztom be.

319.E/2018. (V. 3.) 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. Sándor Valter Pál bírót – a 864.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május 15.
napjával a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

312.E/2018. (IV. 26.) 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. Korsós Judit bírót – a 61.E/2018. (I. 23.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Dunakeszi Járásbíróságra osztom be.

322.E/2018. (V. 14.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Imre Pétert, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját a
Székesfehérvári Törvényszék elnökének indítványára – a
Bicskei Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2018. május
1. napjától a Bicskei Járásbíróságra áthelyezem.

313.E/2018. (IV. 26.) 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
István Zoltán bírót – a 62.E/2018. (I. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. május 1. napjával a Gödöllői
Járásbíróságra osztom be.

325.E/2018. (V. 14.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Gyuricza Zsoltot, az Esztergomi Járásbíróság bíráját
a Székesfehérvári Törvényszék elnökének indítványára
– a Székesfehérvári Törvényszék csoportvezető bírájává
történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2018. május 15. napjától a Székesfehérvári
Törvényszékre áthelyezem.

318.E/2018. (V.3.) 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. Tóth
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334.E/2018. (V. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

sére – a Bírósági Közlöny 2018. évi 1. számban megjelent
kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva
polgári-gazdasági ügyszakban

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Lemle Márta bírót – a 126.E/2018. (II.15.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. május 15. napjával
a Szekszárdi Járásbíróságról a Szekszárdi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Kárpáti-Somogyi Laurát, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Etl-Nagy Ildikót, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szigeti Editet, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Gyalog Renáta Évát, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,

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

335.E/2018. (V. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

büntető ügyszakban
a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Buzás Brigittát, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárt,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Gál Andort, a Szegedi Ítélőtábla bírósági titkárát,
munkaügyi ügyszakban
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Galla Éva Piroskát, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági
titkárát
a 2018. május 15. napjától 2021. május 14. napjáig terjedő időtartamra,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kocsis Zoltán bírót – a 129.E/2018. (II.15.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. június 1. napjával a Nyíregyházi Járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

336.E/2018. (V. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

polgári-gazdasági ügyszakban
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Csorba Petrát, a Kecskeméti Törvényszék bírósági titkárát
a 2018. szeptember 15. napjától 2021. szeptember 14.
napjáig terjedő időtartamra
megbízom az európai jogi szaktanácsadói titkári feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Árok Krisztián Péter bírót – a 212.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. június 1.
napjával a Debreceni Törvényszékről a Debreceni Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

337.E/2018. (V. 15.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói titkárok
megbízásáról

341.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 4. § (2) bekezdése, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/D. §-a alapján az
európai jogi szaktanácsadói titkári tisztségének betölté-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Bakó József
bírót – a 202.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. június 15. napjával a
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Bírósági Közlöny 2017/10-11. számában kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

Debreceni Törvényszékről a Debreceni Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

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

358.E/2018. (V. 22.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla tanácselnökének
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak
ellátásával történő megbízásáról

342.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Toma
Attila László bírót – a 201.E/2018. (III. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. június
1. napjával a Nyíregyházi Törvényszékről a Debreceni
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Lezsák
Józsefet, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét megbízom a
2018. május 23. napjától 2019. május 22. napjáig terjedő
időtartamra a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.

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

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

356.E/2018. (V. 22.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről és
áthelyezéséről

KIJELÖLÉSEK
265.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Péntek
Lászlót a 2018. május 23. napjától 2024. május 22. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Győri Ítélőtábla
Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

Dr. Faller Beatrix Renátát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát és dr. Benkő Boglárkát, a
Kecskeméti Törvényszék bírósági titkárát 2018. május 1.
napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2018. május 23. napjától a Győri Ítélőtáblára áthelyezem.

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

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

314.E/2018. (IV. 26.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről

357.E/2018. (V. 22 .) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásukkal – dr. Bótor Szabolcsot
és dr. Solymosi Istvánt, a Veszprémi Törvényszék bíráit,
valamint dr. Rébay Juditot és dr. Tóth Györgyit, a Veszp-

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Győri
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői állására a
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kezési tevékenysége megtartása nélkül, - a Kúriára történő kirendelését meghosszabbítom.

rémi Járásbíróság bíráit 2018. május 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

316.E/2018. (IV. 26.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

286.E./2018. (IV. 23.) OBHE
határozat
bírák Győri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Remes Gábort, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2018. május 1. napjától a közigazgatási és munkaügyi
ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Szabó Györgyinek és dr. Pfeifer Péternek, a
Veszprémi Törvényszék bíráinak 2018. május 15. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra, beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük részbeni
megtartása mellett, - a Győri Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

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

323.E/2018. (V. 14.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásukkal – dr. Ávár Zsuzsannát,
dr. Csik Attilát, dr. Holló Veronikát és dr. Tihanyi Márk
Károlyt, a Szombathelyi Járásbíróság bíráit 2018. május
15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

324.E./2018. (V. 14.) OBHE
határozat
bíró Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával -, dr. Sándor Valter Pál bírót - a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 2018. május
15. napjától történő áthelyezésére figyelemmel - 2018.
május 15. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra, beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra kirendelem.

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

KIRENDELÉSEK
264.E/2018. (IV. 20.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (5) bekezdése alapján, hozzájárulásával 2018. május 1. napjától 2018. július
31. napjáig dr. Bors Szilviának, a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírájának, - beosztásából eredő ítél-

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

315.E./2018. (IV. 26.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről

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

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdése, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) és d)
pontja alapján

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Mikola Rita, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági
titkár hivatali beosztását 2018. június 1. napjától 2018.
november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

•
dr. Horváth Beáta, a Veszprémi Járásbíróság bírósági titkárának a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
szóló közigazgatási ügyszakos európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2018. április 15-ei hatállyal,

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

•
dr. Mizsák Georgina Mária, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának a Fővárosi Ítélőtábla
illetékességi területére szóló polgári ügyszakos európai
jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2018. május 1-ei
hatállyal megszűnik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

303.E/2018. (IV. 24.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

317.E/2018. (IV. 27.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

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

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Simon
Márta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági
titkár hivatali beosztását 2018. június 1. napjától 2019.
május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

308.E/2018. (IV. 25.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégiumba) történő beosztásáról

320.E/2018. (V. 14) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Remes Gábor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2018. április 30. napjával megszüntetem,
és 2018. május 1. napjával a Fővárosi Törvényszékre (a
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése
alapján dr. Kozák Beatrix, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. május
14. napjával megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

kijelölte

dr. Bicskey Esztert, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2018. április 1. napjától büntetés-végrehajtási
feladatok ellátására a Budapest Környéki Törvényszék
teljes illetékességi területére,
dr. Barnóczki Pétert, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
bíráját 2018. május 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására a Budapest Környéki Törvényszék teljes illetékességi területére.

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

A Debreceni Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Várvölgyi Csabát a 2018. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK ÉS A
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÁLTALÁNOS
ELNÖKHELYETTESÉNEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Egri Törvényszék elnöke

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke

kinevezte
dr. Kardos Dórát, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját a
2018. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő
időtartamra a Gyöngyösi Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Potos Juditot az Egri Törvényszék bíráját 2018. július
1. napjától határozatlan időre az Egri Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe,
dr. Kiss Enikőt a 2018. május 7. napjától 2019. május 6.
napjáig terjedő időtartamra az Egri Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

dr. Virágos Zoltánt, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját a 2018. május 1. napjától 2024.
április 30. napjáig terjedő időtartamra a Salgótarjáni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé,
dr. Péter Kittit a 2018. április 15. napjától 2018. július 15.
napjáig terjedő időtartamra a Balassagyarmati Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese

kinevezte

kinevezte

dr. Léhmann Zoltánt, a Váci Járásbíróság bíráját a 2018.
április 16. napjától 2024. április 15. napjáig terjedő időtartamra a Váci Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Ajtay-Horváth Violát, a Budapest Környéki KÖzigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági fogalmazóját 2018.
április 20. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
Barcsákné dr. Bolykó Ildikót 2018. május 1. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre,
dr. Csinkiné dr. Fényes Andreát 2018. május 1. napjától
határozatlan időre a Dunakeszi Járásbíróságra,
dr. Csontos Izabellát a 2018. május 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Szentendrei Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

dr. Remes Gábort, Országos BÍrósági Hivatalba beosztott bírót a 2018. május 1. napjától 2024. április 30.
napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumába csoportvezető bírói munkakörbe,
dr. Szentpéteri Marietta Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját a 2018.
május 15. napjától 2024. május 14. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Hadobás Nikoletta Ritát, a Fővárosi Törvényszék bírósági ügyintézőjét 2018. május 15. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszékre,
dr. Molnár Edina Editet,
dr. Horváth Richárdot, a 2018. május 1. napjától 2018.
október 31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
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Viziné dr. Bertalan Judit Magdolnát a 2018. május 2.
napjától 2018. október 31. napjáig terjedő időtartamra a
Budai Központi Kerületi Bíróságra
dr. Szádóczki Annamáriát a 2018. május 22. napjától
2018. november 21. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Móritz Krisztiánt, a Zalaegerszegi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját a 2018. április 20. napjától
2024. április 19. napjáig terjedő időtartamra a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé.

kijelölte

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSE

dr. Botos Esztert, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018. május 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.

A Pécsi Törvényszék elnöke

A Kaposvári Törvényszék elnöke

a Bírósági Közlöny 2017/10-11. számában a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyére kiírt pályázatot a Bjt. 20. § a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.

kinevezte

dr. Révfy Évát, a Siófoki Járásbíróság bíráját a 2018. április 15. napjától 2024. április 14. napjáig terjedő időtartamra a Siófoki Járásbíróság elnökhelyettesévé.

A Veszprémi Törvényszék elnöke

A Miskolci Törvényszék elnöke

a BÍrósági Közlöny 2017/10-11. számában a VEszprémi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyére kiírt pályázatot a Bszi. 132. § (2) bekezdése
valamint a 134. §-a alapján, a Bjt. 20. § (1) bekezdés bd)
pontjában foglaltakra figyelemmel eredménytelenné
nyilvánította.

kinevezte

dr. Tuzáné dr. Papp Szilviát, a Miskolci Járásbíróság csoportvezető-helyettes bíráját a 2018. május 1. napjától
2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci
Járásbíróságra polgári ügyszakos csoportvezető bírói
munkakörbe,
dr. Bácskay Ágnest,
dr. Bártfai Borbálát,
dr. Dafkó Krisztinát,
dr. Siménfalvi-Székely Évát a 2018. április 1. napjától
2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci
Járásbíróságra,
dr. Balla Orsolyát a 2018. május 1. napjától 2018. április
30. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságra
dr. Sramkó Virágot a 2018. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
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.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.

A Pécsi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Grossné dr. Hahn Melinda Patriciát, a Pécsi Járásbíróság fogalmazóját 2018. május 1. napjától határozatlan
időre a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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 bí-
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2. A pályázat benyújtására jogosultak

rósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.

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.

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.

3. A pályázat
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 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.

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.

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

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.

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
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

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a
központi bírósági honlapon jelennek meg.
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és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.

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.

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort megküldi a
bíróság elnökének, aki a pályázati rangsort javaslatával
az OBH elnökének továbbítja.

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.

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.

3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz
segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.
4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

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.

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

c) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék elnökéhez,

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.

d) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla elnökéhez,
e) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez kell
benyújtani.

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.

4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő határidőben kell benyújtani.
5. A pályázatok elbírálása

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

5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke, valamint a közigazgatási
és munkaügyi bíróság elnöke kivételével – elutasítja. A
hiányos - pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot benyújtó pályázót pedig rövid határidő tűzésével felhívja
a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén – és a
nem pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot elutasítja.

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

A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
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iratok eredeti példányát vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- a személyes adatait és a rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről.

- 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.

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

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

A Bírósági Közlöny 2018/2. számában az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére kiírt pályázat
beérkezésének határideje az alábbiak szerint módosul:

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja 16.30 óra.

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

A pályázat további tartalma változatlan.

FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezetői állásának betöltésére

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 25. napja.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel - hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy
a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. július 24. napja.
Jelentkezés módja:
A jelentkezéseket postai úton az Országos Bírósági Hivatal Elnökéhez címezve, az Országos Bírósági Hivatal
Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay utca 16. I/111/b.)
részére kell 3 példányban megküldeni.

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló ok-
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Alkalmazási feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
• mérlegképes könyvelői szakképesítés,
• legalább 3 éves, költségvetési szervnél gazdasági szakterületen szerzett igazolt szakmai gyakorlat,
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételnek való megfelelés,
• hatósági erkölcsi bizonyítvány az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény 11. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott
büntetlen előélet igazolásáról.

Államkincstár munkatársaival,
• elkészíti az Országos Bírósági Hivatal elemi költségvetését és költségvetési beszámolóját,
• felelős a központi, fejezeti költségvetés tervezésért,
teljesítéséért.
A pályázathoz csatolni kell:
• a Gazdálkodási Főosztályon a fenti feladatok ellátására vonatkozó, az Országos Bírósági Hivatal elnökének
stratégiai céljaival összhangban álló pályaművet, amelyben a főosztály szakmai irányításával kapcsolatos terveit, elképzeléseit ismerteti,
• részletes, aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év,
hó, nap),
• nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint az általa írásban felhatalmazott személyek és a
személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai megismerjék és kezeljék,
• az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok
másolatait,
• 1 darab fényképet.

Előny:
• államháztartási területen szerzett legalább 3 év vezetői gyakorlat,
• bírósági szervezetrendszerben szerzett vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
• szervezési és vezetési ismeretek,
• proaktivitás,
• készségszintű számítógépes felhasználói ismeretek
(MS Office, Internet),
• kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
• önálló munkavégzésre való képesség,
• csapatszellem,
• rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,
• strukturált, rendszerben való gondolkodás,
• jó szervezőkészség, eredményorientált személyiség.

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
302.E/2018. (IV. 24.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Alkalmazási forma:
• az Országos Bírósági Hivatal a sikeres pályázóval határozott időre szóló kinevezéssel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, határozott időre szóló
főosztályvezetői megbízással egyidejűleg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére
pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Főosztályvezető bérezése:
• az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

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

Főbb feladatok:
• felelős a Gazdálkodási Főosztály egészének működéséért, a vonatkozó jogszabályok, elnöki intézkedések,
utasítások és egyéb szabályzatok alkalmazásáért és betartatásáért, a főosztályi szervezeti egységek munkájának irányításáért, összehangolásáért,
• kapcsolatot tart a Kúriával, az ítélőtáblákkal, a törvényszékekkel, valamint a Pénzügyminisztérium, az Állami
Számvevőszék, az adóhatóság, az MNV Zrt., és a Magyar

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

− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 29. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 29. napja 14.00 óra.

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

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

374.E/2018. (V. 23.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi Ítélőtábla
elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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375.E/2018. (V. 23.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

pest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Ítélőtábla
elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

376.E/2018. (V. 23.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati
kiírásáról

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
közigazgatási ügyszakos kollégiumvezető-helyettesi
tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A 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-e a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak,
− a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak:
- a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
- az ítélkezés időszerűségének és megalapozottságának biztosítása (az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése)
- a Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 29. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Buda-

39

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/4. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

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

közigazgatási ügyekben az egységes gyakorlat kialakulásának elősegítése
- a közigazgatási perekben másodfokon kizárólagos
illetékességgel eljáró Fővárosi Törvényszék egységes
joggyakorlata kialakulásának támogatása és e gyakorlat
megismertetése az első fokon eljáró közigazgatási és
munkaügyi bíróságokkal
- az emberi erőforrásokkal gazdálkodás, különös tekintettel a megtörtént és várható létszámfejlesztések
személyi és tárgyi kihatásainak kezelésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 29. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

377.E/2018. (V. 23.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 29. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

381.E/2018. (V. 25.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki
Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú ter-
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a kúriai bírói gyakorlat tartamának, valamint a bírósági
igazgatás terén szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályázó a pályaművében térjen ki a Kúria vezetésében
elnökhelyettesként ellátni kívánt tevékenységre és ezzel
összefüggésben a Kúria működésére vonatkozó elképzeléseire és terveire.
A Kúria elnökhelyettesét a Kúria elnökének javaslatára
Magyarország köztársasági elnöke nevezi ki.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály
(1055 Budapest, Markó u. 16. I. emelet 152. szoba).

2. a Kúria Közigazgatás-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői álláshelyének (5. számú) betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 28. napja 14.00 óra.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla kúriai bírói gyakorlat tartamának, valamint a bírósági
igazgatás terén szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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 Kúria elnöke pályázatot hirdet
1. a Kúria elnökhelyettesi álláshelyének (2. számú)
betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl-
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soknak, 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 pályázó a pályaművében térjen ki a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetésére vonatkozó elképzeléseire és terveire.
A Kúria kollégiumvezetőjét a Kúria elnöke nevezi ki.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály
(1055 Budapest, Markó u. 16. I. emelet 152. szoba).

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

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Dabasi Járásbíróság Elnöki Titkárság (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.)

a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének
(95. számú) betöltésére.

A Kaposvári Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Siófoki Járásbíróság elnöki álláshelyének (39. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

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. június 25. napja.
A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkárság (7400 Kaposvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.)

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

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága csoportvezető bírói álláshelyének (12. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. az Ajkai Járásbíróság elnöki álláshelyének (37.
számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen
terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfelel-

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

rajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell az Ajkai 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 Veszprémi 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 Pápai 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 Veszprémi 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. június 20. napja.

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

A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

2. a Pápai Járásbíróság elnöki álláshelyének (34. számú) betöltésére.

3. a Zirci Járásbíróság elnöki álláshelyének (35. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
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A pályázat benyújtásának helye:
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (3100 Salgótarján, Pipishegy u.1.).

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Zirci 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 Veszprémi 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.

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

344.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Gödöllői Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (II. 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 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja 16.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel u. 6.).

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

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

343.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Salgótarjáni Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

345.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (30. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Debreceni Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (106. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja.
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348.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kaposvári Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Járásbíróság Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kaposvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos bírói
álláshely (64. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

346.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (673. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Kaposvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

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

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

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

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

349.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kazincbarcikai
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1211 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 78-82.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kazincbarcikai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (133. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

347.E/2018. (V. 16.) 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. június 20. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (346. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Kazincbarcikai Járásbíróság Elnöki Titkársága (3700 Kazincbarcika, Fő tér 41.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

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

350.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Szegedi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (107. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat benyújtásának helye:
Szombathelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.)

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának és
a büntetés-végrehajtási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

353.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Keszthelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Keszthelyi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (65. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

351.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szentesi Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szentesi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (77. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szentesi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6600 Szentes,
Erzsébet tér 4.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

373.E/2018. (V. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Hatvani Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

352.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szombathelyi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (8. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja.
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A pályázat benyújtásának helye:
Hatvani Járásbíróság Elnöki Titkársága (3000 Hatvan,
Kossuth tér 7.)

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

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

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT

a Kiskőrösi Járásbíróságon egy végrehajtási ügyintézői
álláshely betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék általános
elnökhelyettese pályázatot hirdet

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

a Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon bírósági titkári álláshelyek betöltésére.

A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.)

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. június 30. napja.

HÍREK

A pályázatok beadásának helye
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. vagy Elnöki kezelőiroda II. em. 26.)

Halálozás

Dr. Bolvári Csaba, a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettese 2018. május 11. napján elhunyt.

A Miskolci Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

Igazolványok érvénytelenítése

Máté Katalinnak, a Tatabányai Törvényszék bírósági
ügyintézőjének a BA 173869 számú,
Sturz Zoltánnak, a Budapest Környéki Törvényszék fizikai dolgozójának a BA 178004 számú,
Gyarmathy Gábornak, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének a BA 185116 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa elveszett.

a Miskolci Törvényszéken
2,
a Miskolci Járásbíróságon
1,
az Ózdi Járásbíróságon 		
1,
a Szerencsi Járásbíróságon
2,
a Tiszaújvárosi Járásbíróságon 1
bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. június 8. napja.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázatok beadásának helye
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György u. 4.)

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szekszárdi Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely
betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. június 15. napja.
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