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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2018. (VI. 21.) OBH utasítása az integritási szabályzatról
szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2018. (VI. 29.) OBH utasítása egyes OBH utasításoknak a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatályba lépése miatti módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 5/2018. (VI. 29.) OBH utasítása a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2018. (VI. 29.) OBH utasítása egyes OBH utasítások
módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel
és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről
83.SZ/2018. (VII. 12.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
84.SZ/2018. (VII. 19.) OBHE határozat az Egri Törvényszék területén egy közigazgatási és munkaügyi
bírósági bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé átalakításáról és az Egri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
85.SZ/2018. (VII. 19.) OBHE határozat a Budakörnyéki Járásbíróság, a Budaörsi Járásbíróság, és a
működését 2019. január 1. napjával megkezdő Érdi Járásbíróság engedélyezett létszámáról, továbbá
kettő járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé, egy járásbírósági bírói álláshely
járásbírósági elnöki álláshellyé, egy járásbírósági csoportvezető bírói álláshely járásbírósági
elnökhelyettesi álláshellyé történő átalakításáról és a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 19.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

36

72/2018. (VI. 06.) OBT határozat a bíró munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése tárgyában
73/2018. (VI. 06.) OBT határozat
74/2018. (VI. 06.) OBT határozat
75/2018. (VI. 06.) OBT határozat
76/2018. (VI. 06.) OBT határozat
77/2018. (VI. 06.) OBT határozat
78/2018. (VI. 06.) OBT határozat
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79/2018. (VI. 06.) OBT határozat
80/2018. (VII. 09.) OBT határozat
81/2018. (VII. 09.) OBT határozat
82/2018. (VII. 09.) OBT határozat
83/2018. (VII. 09.) OBT határozat
84/2018. (VII. 09.) OBT határozat
85/2018. (VII. 09.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

39
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395.E/2018. (VI. 4.) OBHE határozat 2018. június hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
404.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
405.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
406.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
407.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
408.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
409.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
410.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
411.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
412.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
413.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
414.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
415.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
416.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
417.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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418.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
419.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
420.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
421.E/2018. (VI. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
436.E/2018. (VI. 18.) OBHE határozat a Debreceni Ítélőtábla elnökének kinevezéséről
495.E/2018. (VI. 26.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék elnökének kinevezéséről
497.E/2018. (VI.26.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék elnökének kinevezéséről
498.E/2018. (VI. 26.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
500.E/2018. (VI. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
501.E/2018. (VI. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
503.E/2018. (VI. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
515.E/2018. (VII. 3.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
517.E/2018. (VII. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
523.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
525.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
526.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
527.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
529.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
531.E/2018. (VII. 9.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla elnöke vezetői tisztségének megszűnéséről
534.E/2018. (VII. 16.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
535.E/2018. (VII. 16.)OBHE határozat bíró áthelyezéséről
536.E/2018. (VII. 16.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
539.E/2018. (VII.18.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
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KIJELÖLÉSEK
338.E/2018. (V. 16.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
340.E/2018. (V. 16.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

355.E/2018. (V. 18.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
426.E/2018. (VI. 13.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
489.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
490.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
491.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
514.E/2018. (VII. 3.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági titkár
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
378.E./2018. (V. 24.) OBHE határozat bíró Nyíregyházi Törvényszékre történő kirendeléséről
492.E/2018. (VI. 26.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének

493.E/2018. (VI. 26.) OBHE határozat bíró kirendelésének meghosszabbításáról a Fővárosi Ítélőtáblára
494.E./2018. (VI. 26.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Tatabányai Törvényszékre történő kirendelésének

499.E./2018. (VI. 26.) OBHE határozat bírák Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
484.E/2018. (VI. 25.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
485.E/2018. (VI.25.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
496.E/2018. (VI. 26.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
502.E/2018. (VI. 27.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
504.E/2018. (VI. 28.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék elnöke vezetői tisztségének
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megszűnéséről
505.E/2018. (VI. 28.) OBHE számú határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
506.E/2018. (VI. 28.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
beosztásának megszüntetéséről

bírósági titkár

507.E/2018. (VI. 28.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetője vezetői
tisztségének megszűnéséről
508.E/2018. (VI. 28.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
509.E/2018. (VI. 28.) OBHE
tisztségének megszűnéséről

határozat a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese

vezetői

510.E/2018. (VI. 28.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője
tisztségének megszűnéséről

vezetői

516.E/2018. (VII.3.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Győri Járásbíróságra történő beosztásáról
519.E/2018. (VII. 5.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
521.E/2018. (VII. 06.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
beosztásának megszüntetéséről

bírósági titkár

522.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

50

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB  DÖNTÉSEI

51

PÁLYÁZATOK

52

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
520.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állásának pályázati
kiírásáról
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524.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
528.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
530.E/2018. (VII. 6.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
551.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
547.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon 16 járásbírósági bírói
álláshelyre
552.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon egy járásbírósági

553.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon egy járásbírósági

554.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági

555.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
szóló döntés elhalasztásáról
542.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
556.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
543.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
550.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
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540.E/2018. (VII.18.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

541.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

548.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

549.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
546.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kisvárdai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
545.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
544.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
557.E/2018. (VII.19.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
HÍREK

69
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

az e tárgyban született határozatot a bíró a bíróság
elnökének a kézhezvételt követően haladéktalanul
köteles bejelenteni. A bíró bejelenti a határozat jogerőre
emelkedését vagy az eljárás folytatását.”

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
3/2018. (VI. 21.) OBH utasítása
az integritási szabályzatról szóló
6/2016. (V. 31.) OBH utasítás módosításáról

4. § Az integritási szabályzat 22. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:

„(1) Amennyiben a bíró a magatartásával összefüggésben
indult eljárásról a Be. 719. § (2) bekezdésében írt
esetben - a mentelmi jog felfüggesztését megelőzően tudomást szerez, úgy a büntetőeljárás megindításának
tényét haladéktalanul köteles a munkáltatói jogkör
gyakorlójának bejelenteni.”

1. § Az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: integritási szabályzat) 5. §
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Az integritási szabályzat 34. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bíróság elnöke az integritási tárgyú bejelentések
intézése, ellenőrzése és nyilvántartása során a IX.
Fejezetben foglaltak szerint jár el.”

(A szabályzat alkalmazásában:)
„j) korrupciós kockázat: az i) pontban meghatározottak
bekövetkezésének lehetősége;”

6. § Az integritási szabályzat 35. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

2. § Az integritási szabályzat 14. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„35. § Az integritássértésekről a bíróság elnöke a
tárgyévet követő év január 31. napjáig összefoglaló
jelentést készít az OBH elnöke részére, amely tartalmazza:
a) az integritássértések számát;
b) a visszatérően előforduló vagy jelentős súlyú
integritássértések leírását;
c) a megtett vezetői intézkedéseket.”

„(2) Az integritást sérti különösen, ha a bíró vagy az
igazságügyi alkalmazott esetében a fegyelmi eljárás
alapjául szolgáló magatartásról tudomást szerző - az
igazgatási szabályzat 5. § (2) bekezdése szerinti - igazgatási
intézkedésre jogosult jogszerű indok nélkül mellőzi a
fegyelmi eljárás indítványozását, kezdeményezését, vagy
azt nem rendeli el, továbbá nem tájékoztatja a fegyelmi
eljárás lehetséges alapjául szolgáló magatartásról a
kezdeményezésre jogosult vezetőt.„

7. § Az integritási szabályzat 37. § (1) bekezdés a) - b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az integritási szabályzat 21. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

(Az integritásfelelős feladata, hogy közreműködik
a bíróság működésével kapcsolatos integritási és
korrupciós kockázatok felmérésében, az intézkedési
terv, valamint annak végrehajtásáról szóló jelentés
elkészítésében és az integritási kockázatokra vonatkozó
bejelentések fogadásával, kivizsgálásával kapcsolatos
feladatokban, így különösen:)

„(1) Bíró érintettsége esetén, ha magánvádas
büntetőügyben vagy pótmagánvádra indult bírósági
eljárásban a feljelentés vagy a vádindítvány bírósághoz
érkezését követően a feljelentett személy mentelmi
jogának felfüggesztése iránt a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 719. § (2)
bekezdése szerinti intézkedéseknek nincs helye, és a
bíróság az eljárást - magánvádas ügyben személyes
meghallgatás kitűzése vagy a Be. 719. § (2) bekezdése
szerinti intézkedés megtétele nélkül - megszüntette,

„a) közreműködik a bíróság működésével kapcsolatos
integritási kockázatok rendszeres, minden év október
31. napjáig történő felmérésében;
b) minden év november 30. napjáig a következő
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és büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó
szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet V.
Fejezetében meghatározott szabályokra figyelemmel
tájékoztatja.”

tárgyévre vonatkozóan - a szervezeti egységek vezetőivel
közösen - integritási munkatervet, míg három évenként
hosszabb távú korrupció-megelőzési intézkedési tervet
készít a kockázatok kezelésére, amelyeket a bíróság
elnöke hagy jóvá;”

2. §

8. § Az integritási szabályzat 38. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
sajtótájékoztatási
tevékenységéről,
valamint
a
bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról
szóló szabályzatról szóló 8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás
módosításáról szóló 18/2017. (XII. 20.) OBH utasítás 2.
§-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az integritásfelelős köteles az eljárása során a
tudomására jutott, a szolgálati jogviszonnyal összefüggő
adatokat megőrizni, az integritást érintő bejelentések
iratait az Info. tv.-ben foglaltak figyelembevétele mellett
kezelni.”

„2. § Az Utasítás 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

9. § Az integritási szabályzat 44. § j) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók)
(A bíróság elnöke:)
„a) a 7. §-ban foglaltak kivételével a sajtónak a nyilvános
tárgyalásról – a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény (a továbbiakban: Be.) 107-109. §-a, valamint a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 232. §-a alapján – kép-, hang-, vagy
kép- és hangfelvétel útján történő és azzal összefüggő
tájékoztatási tevékenységére,”

„j) központi igazgatási intézkedést igénylő integritási
kockázat esetén haladéktalanul tájékoztatja az OBH
elnökét.”
10. § Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első
napján lép hatályba.

3. §

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

A hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló
szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás 6/A. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
4/2018. (VI. 29.) OBH utasítása
egyes OBH utasításoknak a büntetőeljárásról
szóló 2017. évi XC. törvény hatályba lépése
miatti módosításáról

„6/A. § (1) Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és
büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó
szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendeletben
meghatározott hirdetmény útján történő kézbesítéshez
a bíróságok központi internetes honlapján a Hivatal
technikai segítséget nyújt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:

(2) A hirdetménynek a bíróság hirdetőtábláján történő
kifüggesztésével egyidejűleg a büntető kezelőiroda vagy
a bíróság elnöke által kijelölt felelős az Országos Bírósági
Hivatal Országos Közhiteles Nyilvántartások hirdetményi
kézbesítések rendszerében az alábbi adatokat rögzíti:
a) a kibocsátó bíróság megnevezése;
b) annak az ügynek száma, amelyben a hirdetményi
kézbesítést elrendelték és a hirdetmény (vagy
kézbesítendő irat) sorszáma;
c) az ügy tárgya;
d) a terhelt neve;
e) a címzett jogállása (terhelt, tanú, sértett vagy egyéb);
f) a címzett neve;
g) a hirdetményi kézbesítés oka;

1. §
A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
sajtótájékoztatási
tevékenységéről,
valamint
a
bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló
szabályzatról szóló 8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás a
következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A sajtótájékoztatásra jogosult a nyilvánosságot
büntetőügyben az egyes büntetőeljárási cselekményekre
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ga) a terhelt tartózkodási helye ismeretlen,
gb) az érdekeltek jelentős száma,
gc) elektronikus adat felett rendelkezni jogosult vagyoni
érdekelt személye ismeretlen;
h) a kézbesítési fikció beálltának időpontja.
(3) A terhelt utolsó ismert lakóhelyét a (2) bekezdésben
meghatározott rendszerben nem szabad rögzíteni.
(4) A bírósági honlap Hirdetményi kézbesítésének
menüpontjából a http://birosag.hu/allampolgaroknak/
birosagi-eljarasok-hirdetmenyei oldal érhető el, amelyen
megjelennek a következő adatok:
a) a hirdetményt kibocsátó bíróság megnevezése;
b) a hirdetmény alapjául szolgáló ügy száma;
c) a Be. 135. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetményi
kézbesítés esetén a címzett neve;
d) a hirdetmény kelte (közzététel napja);
e) a hirdetményi kézbesítés oka.
(5) A Be. 135. § (1) bekezdésében meghatározott
hirdetményi úton kézbesítés során a 2-6. § rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.”

„(5) Az 5. § (5) bekezdésben meghatározott ügyforgalmi
statisztikai OSAP mintákat a tárgyhónapot követő hónap
10. munkanapjáig kell a VIR felületén rögzíteni.”

4. §

(2) Az igazgatási szabályzat 150/A. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

6. §
(1) A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
igazgatási szabályzat) 102. § (9) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(9) Tárgyalási napon való eljárásnak minősül, ha a
bíró, a bírósági vezető tárgyaláson, nyilvános ülésen,
meghallgatáson, tanácsülésen vagy büntető ügyben
előkészítő ülésen peres ügyeket intéz, közigazgatási
perben tárgyaláson kívüli elbírálás során az ügy
érdemében határoz, illetve – a törvényszék vagy az
ítélőtábla szervezeti és működési szabályzata által
meghatározott számú – nemperes ügyekben, bírósági
közvetítésben jár el.”

Nem lép hatályba a hirdetményi kézbesítések
nyilvántartásáról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás
módosításáról szóló 19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás 6.
§ b) - c) pontja.

„150/A. § (1) Az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a
2. mellékletben meghatározott időszakonként adatot
szolgáltat az OBH elnöke részére a Bírósági Közlönyben
megjelentetni kívánt személyzeti tárgyú anyagok
megküldésével.

5. §

(2) A törvényszék elnöke a 2. mellékletben meghatározott
időszakonként adatot szolgáltat az OBH elnöke részére
a tárgyévben bírói szakaszban elévült büntetőügyekről.”

(1) A bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és
feldolgozásáról szóló 8/2003. OIT szabályzat (a
továbbiakban: statisztikai szabályzat) a következő
alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

(3) Az igazgatási szabályzat 156. § (7) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„Vezetői Információs Rendszer

„(7) A vezetői értekezletekről jegyzőkönyvet vagy
emlékeztetőt kell felvenni, melyet az ítélőtábla, a
törvényszék elnöke a vezetői értekezletet követő tizenöt
napon belül megküld az OBH elnöke részére.”

4/A. § (1) A Vezetői Információs Rendszer (a
továbbiakban: VEIR) a bíróságra vonatkozó naprakész
ügyforgalmi és pertartam adatokat az iratkezelésre
használt szakrendszerből (BIR-O) lekérdező, összesítő és
bemutató szoftver.

(4) Az igazgatási szabályzat 13. melléklet 3.9. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A VEIR a hivatalos statisztikai adatgyűjtés körébe
nem tartozó előzetes tájékoztatást (a továbbiakban:
előzetes adat) biztosít a bírósági vezetők részére.

(Kollégiumok szerinti ügykiosztás)

(3) Az előzetes adat elsősorban az igazgatási feladatok
ellátása érdekében használható fel. Amennyiben az
érintett időszakra közzétett OSAP adat már rendelkezésre
áll, az előzetes adat nem adható ki.”

„3.9. A tanácsnál a törvényben meghatározotthoz
képest magasabb létszám feltüntetése, az eljáró
tanácsot alkotó bírók körének meghatározása, a több
tanácsba beosztott bíró - kis bírói létszámból, eltérő
ügyszakba beosztott bírákból álló vagy szakosodásból
adódó változó összetételű tanácsok esetében”

(2) A statisztikai szabályzat 9. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
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1. §

(5) Az igazgatási szabályzat 14. melléklet 3.9. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról
szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a továbbiakban:
Beisz.) 3. § 14a. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(Kollégiumok szerinti ügykiosztás)
„3.9. A tanácsnál a törvényben meghatározotthoz
képest magasabb létszám feltüntetése, az eljáró
tanácsot alkotó bírók körének meghatározása, a több
tanácsba beosztott bíró - kis bírói létszámból, eltérő
ügyszakba beosztott bírákból álló vagy szakosodásból
adódó változó összetételű tanácsok esetében”

[E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.)
értelmező rendelkezésein kívül:]
„14a. Eljárási cselekmény: a bíróság eljárásának azok a
törvényben meghatározott formái, melyek keretében a
bíróság eljár és határoz; különösen ilyen eljárási forma
büntetőügyekben az ügyiratok alapján való döntés,
az ülés, a meghallgatás, a személyes meghallgatás,
a nyilvános ülés, a tanácsülés, az előkészítő ülés, a
tárgyalás, civilisztikai ügyekben a meghallgatás, az
előkészítő tanácsülés, a perfelvételi tárgyalás, az érdemi
tárgyalás, a fellebbezési tárgyalás, a tárgyaláson kívüli
elbírálás;”

(6) Az igazgatási szabályzat 125. § (1) bekezdésében
az „igazgatási tevékenységéről” szövegrész helyébe az
„igazgatási ellenőrzési tevékenységéről” szöveg lép.
(7) Hatályát veszti az
mellékletének 1. pontja.

igazgatási

szabályzat

3.

7. §
Nem lép hatályba a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás
módosításáról szóló 22/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 61.
§-a.

(2) A Beisz 3. §-a a következő 14b. ponttal egészül ki:

[E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.)
értelmező rendelkezésein kívül:]

8. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2018. június 30-án lép hatályba.

„14b. Előzményi irat: a bírósági eljárást megelőzően
bíróság vagy egyéb közhatalmi szerv eljárásában
keletkezett irat, amely nem minősül kezdőiratnak;”

(2) Az 1. §, 3. §, 5 – 6. § 2018. július 1-jén lép hatályba.
(3) A Beisz. 3. § 36. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

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

[E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.)
értelmező rendelkezésein kívül:]

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
5/2018. (VI. 29.) OBH utasítása
a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról

„36. Tárgyalási napló: bíránként (tanácsonként,
titkáronként) vezetett, az eljárási cselekmények
határnapjának, azok eredményének, a meghozott
határozat megjelölésének, továbbá a bírói munka
mennyiségi, minőségi mutatói szempontjából fontos
adatok nyilvántartására szolgáló, a Bírósági Integrált
Információs Rendszer (a továbbiakban: BIIR) rendszerben
működő elektronikus nyilvántartás;”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában, valamint a közokiratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következő normatív utasítást
adom ki:

(4) A Beisz. 3. §-a a következő 36a. és 36b. ponttal
egészül ki:

[E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.)
értelmező rendelkezésein kívül:]
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hangfelvételt, a folyamatos felvételt, büntetőügyben
a telekommunikációs eszköz használatával készült
kép- és hangfelvételt és folyamatos hangfelvételt a
Dokumentumtárba nem lehet feltölteni.

„36a. Tárgyalási nap: az azonos naptári napra kitűzött
eljárási cselekmények határnapja;
36b. Tárgyaláson kívüli elbírálás: büntetőügyekben az
előkészítő ülésen, a tárgyaláson és a nyilvános ülésen,
civilisztikai ügyekben a perfelvételi tárgyaláson, az
érdemi tárgyaláson és a fellebbezési tárgyaláson kívül
határnap kitűzésével vagy határnap kitűzése nélküli
elbírálás;”

(5) A (4) bekezdésben írt felvételeket jogszabályban írt
módon kell kezelni.”
(2) A Beisz. 16. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel
egészül ki:

2. §

„(6) Civilisztikai ügyben a jegyzőkönyv tartalmának
rögzítése céljából készített összefoglaló hangfelvétel
esetében a 26. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

A Beisz. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(7) Az (1) bekezdésben írtak szerint a Dokumentumtárba
feltöltött külső iratok közül a bíróság vádemelés előtti
feladatait ellátó nyomozási bírói eljárásban, valamint
a nyomozási bíró határozata elleni jogorvoslat alapján
eljáró másodfokú bírósági eljárásban, ha a bíróság nem
ügydöntő végzése véglegessé vált, vagy a bíróság nem
ügydöntő végzése ellen fellebbezésnek nincs helye,
illetve a nem ügydöntő végzés ellen fellebbezést nem
jelentettek be, akkor a nyomozási ügyiratokat bírói
utasítás alapján visszaállíthatatlanul törölni kell az
adatállományból.”

„(2) A büntető ügyszakban peres ügyek azok a közvádas
és pótmagánvádas ügyek, amelyekben a büntetőeljárás
szabályai szerint a kezdőirat (a vádirat, a vádindítvány),
illetve a kezdőiratként kezelendő iratok alapján megindult
eljárásban a bíróság a büntetőjogi főkérdésekben, így
a vádlott bűnösségéről, a cselekmény minősítéséről,
valamint a büntetés kiszabásáról vagy intézkedés
alkalmazásáról nyilvános vagy zárt tárgyaláson,
előkészítő ülésen, nyilvános vagy zárt ülésen, illetve
másod- vagy harmadfokú eljárásban tanácsülésen hozza
meg az ügydöntő határozatát. A magánvádas ügy akkor
peres ügy, hogyha a személyes meghallgatás alapján az
ügyben tárgyalást kell kitűzni. Minden más ügy büntető
nemperes ügy.”

5. §
A Beisz. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

„27. § (1) Az eljárási cselekményről készített felvételeket
az eljárásjogi törvényekben írt határidőn belül az
eljárás résztvevői a bíróság erre rendelt helyiségében,
ügyfélfogadási időben hallgathatják, illetőleg tekinthetik
meg. A felvétel lejátszásakor biztosítani kell, hogy a
felvételt illetéktelen személy ne ismerhesse meg, a
tartalmát ne változtathassa vagy semmisíthesse meg,
illetőleg ne másolhassa le.

A Beisz. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A bírósági eljárás során keletkező papír alapú
beadványokat, a beadványok mellékleteit, valamint a
számítógép útján, szövegszerkesztő program segítségével
elkészített bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, a
határozati formát nem igénylő bírói intézkedések,
a megkeresések stb., továbbá az elektronikus
kapcsolattartás útján érkezett beadványok és mellékletek
– ide nem értve az előzményi iratot - kinyomtatott, papír
alapú példányát az ügy iratborítékában kell elhelyezni.
Az előzményi irat kinyomtatására bírói utasítás esetén
kerül sor.”

(2) Ha az (1) bekezdésben írt felvétel minősített adatot
tartalmaz, valamint más, minősített adatot tartalmazó
felvétel lejátszására a minősített adatok megismerésére
vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
6. §

4. §

(1) A Beisz. 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(1) A Beisz. 16. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben írt határozatokat és a további
belső iratokat (3. § 17. pont) informatikai úton,
szövegszerkesztő program segítségével, Times New
Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárt

„(4) Civilisztikai ügyben az elektronikus hírközlő
hálózat útján történő meghallgatásról készült kép- és
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9. §

szövegigazítás alkalmazással kell elkészíteni. A
határozatba szerkesztett táblázat betűmérete és a
szövegigazítás módja eltérő lehet.”

A Beisz. 54 – 55. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

(2) A Beisz. 27/A. §-a a következő (2a) és (3a) bekezdéssel
egészül ki:

„54. § (1) A 3.§ 36a. pontjában írt tárgyalási napról az
irodavezető vagy a Bszi. 16.§ b) – e) pontjában írt bíróság
elnöke (a továbbiakban e szakasz alkalmazásában: a
bíróság elnöke) által kijelölt igazságügyi alkalmazott a
bíró [2.§ (3) bekezdés] tárgyalási naplója alapján készíti
el a tárgyalási jegyzéket legalább 10 munkanappal a
tárgyalási nap előtt. A határnap kitűzése nélküli eljárási
cselekményről tárgyalási jegyzéket nem kell készíteni.

„(2a) Az ítélet rendelkező része tekintetében az (1)
bekezdésben írtak csak akkor alkalmazandóak, ha
a bíróságon az ehhez szükséges technikai feltételek
biztosítottak.
(3a) Ha az ügydöntő határozatot a bíróság jegyzőkönyvbe
foglalta, akkor Magyarország címerét csak a kiadmányon
kell feltüntetni.”

(2) A tárgyalási jegyzéket a BIIR-ben elektronikus úton
kell elkészíteni. Büntetőügyben a tárgyalási jegyzék
elektronikus másolatát legalább 6 munkanappal a
tárgyalási nap előtt az (1) bekezdés szerint felelős
igazságügyi alkalmazott elektronikus úton küldi meg
az ügyészségnek. Büntetőügyekben az ezt követően
tárgyalási napra kitűzött ügyekről ún. pótjegyzéket kell
készíteni, majd azt az ügyészség részére elektronikus
úton kell haladéktalanul megküldeni.

7. §
A Beisz. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az ügyiratokat érkezési, illetve keletkezésük
sorrendjében emelkedő sorszám szerint összerakva
folyamatosan, illetve az ügyiratok felterjesztésekor,
más bírósághoz, hatósághoz történő megküldésekor,
irattárba helyezésekor, a bal oldali margón - a szöveg
olvashatóságát megőrizve - két helyen ki kell lyukasztani,
azokon zsinórt kell átvezetni, majd a fonalvégeket az
iratok hátulján meg kell kötni. A papír alapon kapcsolatot
tartó fél által benyújtott beadvány és mellékletei első
példányát kell lefűzni, a többes példányokat az ügyiratban
elkülönítve, sorszám szerint rendezve pótborítékban kell
elhelyezni. Ha az iratokhoz csatolt mellékletet nem lehet
az ügyiratokhoz fűzni, annak megőrzéséről az írásbeli
bizonyítékokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.”

(3) Ha a bíróság elnöke elrendeli a papír alapú
tárgyalási jegyzéknek és az ún. pótjegyzéknek a bíróság
épületében lévő hirdetőtáblán való kifüggesztését, akkor
annak az elkészítéséért az (1) bekezdés szerint felelős
igazságügyi alkalmazott azt kinyomtatja és a kiadmányt
haladéktalanul átadja a bíróság elnöke által kijelölt és a
kifüggesztésért felelős személynek.
(4) Ha a bíróság elektronikus hirdetőtáblával is
rendelkezik, akkor a tárgyalási jegyzék és az ún.
pótjegyzék elektronikus formátumban az elektronikus
hirdetőtáblán is kifüggeszthető.

8. §

(5) A papír alapú tárgyalási jegyzéket a bíróság elnöke
által kijelölt igazságügyi alkalmazott a tárgyalási nap
megkezdése előtt kinyomtatja, annak egy kiadmányát
a tárgyalóterem ajtaján kifüggeszti, további egy
kiadmányát a bíró részére átadja. A tárgyalási jegyzék
a tárgyalóteremnél elhelyezett elektronikus felületen is
kifüggeszthető.

(1) A Beisz. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A határnap kitűzésével tárgyaláson kívül elbírált
ügyeket a tárgyalási napra kitűzött ügyek után elkülönítve
kell bejegyezni. Fellebbezési eljárásban egy tárgyalási
napra büntetőügyek esetében kizárólag tanácsülés,
civilisztikai ügyek esetében kizárólag tárgyaláson kívüli
elbírálás is kitűzhető.”

55. § A bíróság honlapján közzétett vagy – az ügyész
kivételével – más részére megküldött tárgyalási jegyzék
csak az ügyszámot, az eljárási cselekmény helyét,
idejét, a bíró mint közszereplő nevét és az ügy tárgyát
tartalmazhatja.”

(2) A Beisz. 51. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül
ki:

10. §

„(5a) A határnap kitűzése nélkül tárgyaláson kívül
elbírált ügyeket a befejezés időpontjának megfelelően
kell a tárgyalási naplóba bejegyezni.”

(1) A Beisz. 73. § (1) bekezdés w) - x) pontja helyébe a
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rövidítéseket kell használni:)

következő rendelkezés lép:

(A lajstromnak tartalmaznia kell:)

„18. Bs. semmisségi ügy (az 1945 és 1963 közötti
törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló
1990. évi XXVI. törvénnyel, az 1963 és 1989 között
elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmény
miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló
1992. évi XI. törvénnyel, valamint az 1956. évi forradalom
és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő
elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000.
évi CXXX. törvénnyel kapcsolatos ügy);

„w) a kitűzött eljárási cselekmény határnapját;
x) a w) pontban írt eljárási cselekmény elhalasztásának,
elnapolásának, félbeszakításának, felfüggesztésének,
szünetelésének tényét, időpontját és okát, továbbá
annak tényét, ha a bíróság az előkészítő ülésen vagy
a perfelvételi tárgyaláson a tárgyalást kitűzte vagy
nyomban megtartotta;”

19. Nt. népfelkelési ügy (az 1956-os népfelkeléssel
összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI.
törvénnyel kapcsolatos ügy);”

(2) A Beisz. 73. § (1) bekezdés bb) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(2) A Beisz. 77. § (1) bekezdés a) pontja a következő 18a.
és 19a. alponttal egészül ki:

(A lajstromnak tartalmaznia kell:)
„bb) a letét vagy bűnjelkezelés tényét, helyét, ügyszámát,
az illetékkel kapcsolatos adatokat;”

(A jogszabály szerinti ügycsoportok megjelölésére a
külön jogszabályokban, illetve e szabályzat IV. és V.
Fejezetében írt eltérő rendelkezések mellett a következő
rövidítéseket kell használni:)

11. §
(1) A Beisz. 74. § (2) bekezdés a) - b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

„18a. Bsf. a 18. pontban meghatározott és fellebbezett
semmisségi ügy;

(Az eljárásban részt vevő személyek tájékoztatása és
figyelmeztetése érdekében a lajstromnak tartalmaznia
kell)

19a. Ntf. a 19. pontban meghatározott és fellebbezett
népfelkelési ügy;”
13. §

„a) a határnap kitűzésével történt eljárási cselekmény
helyét;

A Beisz. a következő 78. §-sal egészül ki:
b) a határnap kitűzésével történt eljárási cselekmény
elhalasztására, beállítására vonatkozó adatokat;”

„78. § Az ítélőtáblán a másodfokú bíróság hatályon kívül
helyező végzése elleni fellebbezést a Hkf. ügycsoportba
kell besorolni.”

(2) A Beisz. 74. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

14. §

(Az eljárásban részt vevő személyek tájékoztatása és
figyelmeztetése érdekében a lajstromnak tartalmaznia
kell)
„f) a jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kivonat
foglalásának (elkészültének) időpontját;”

A Beisz. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

írásba

„(3) Önálló sorszámot kap a külső irat és mindazon
belső irat – az irodai utasítás kivételével – amelynek
az elintézése határozati formát igényel, vagy az eljárás
szempontjából fontos tény, adat közlésével kapcsolatos
(pl. hivatalos feljegyzés). Egyébként az elintézés (89.
§) általában annak az iratnak a sorszámát kapja,
amelyikre vonatkozik. Az eljárási cselekményről készült
jegyzőkönyvbe foglalt határozatok, valamint az eljárási
cselekményen kihirdetett külön íven szövegezett
határozatok a jegyzőkönyv sorszámát kapják, több
határozat esetén – az ügydöntő határozatok kivételével

12. §
(1) A Beisz. 77. § (1) bekezdés a) pont 18 - 19. alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogszabály szerinti ügycsoportok megjelölésére a
külön jogszabályokban, illetve e szabályzat IV. és V.
Fejezetében írt eltérő rendelkezések mellett a következő
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– ezeket római számjegyekkel kell megjelölni (pl.
B.657/2017/4-I).”

m) az ítélőtáblákon és a törvényszékeken a felterjesztő
lap;

15. §

n) a pártfogó felügyelet magatartási szabályainak súlyos
megszegése miatt a felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtásának elrendelését kezdeményező ügyészségi
indítvány;

A Beisz. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

o) a próbára bocsátás meghosszabbítására vagy a
próbára bocsátás hatályon kívül helyezésére irányuló
különleges eljárásban az ügyészségi indítvány,
továbbá a próbára bocsátás megszüntetésére irányuló
egyszerűsített
felülvizsgálati
eljárásra
vonatkozó
indítvány vagy bírói intézkedés;

„(2) A Büsz. 2. § 12. pont második fordulata alapján
kezdőiratként kezelendő irat:
a) a Kúria, illetve a másod- vagy harmadfokú bíróság
hatályon kívül helyezést kimondó és új eljárásra utasító
határozata, ha a hatályon kívül helyezett határozat
befejezte az eljárást;

p) a jóvátételi munka végzését előíró rendelkezés
hatályon kívül helyezésére vagy a végrehajthatóságával
kapcsolatos különleges eljárás lefolytatására vonatkozó
ügyészi indítvány;

b) büntetőügyben a másodfokú bíróság vagy a
harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése
elleni fellebbezést elbíráló bíróság hatályon kívül helyező
határozata;

q) büntetővégzés ellen a tárgyalás tartására irányuló
indítvány;

c) az alkotmányjogi panaszt követően az új eljárásra
utasító határozat;

r) életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes
szabadságra
bocsátás
legkorábbi
időpontjának
elhalasztása érdekében tett ügyészségi indítvány vagy
bírói intézkedés;

d) az igazolási kérelemnek helyt adó végzés, ha a határidő
elmulasztása az eljárás befejezését eredményezte;
e) az eljárás félbeszakadása, szünetelése, felfüggesztése
után az eljárást újból megindító irat, a szünetelő
egyezségi kísérletre idézési eljárás esetén csak akkor,
ha ahhoz közvetítői eljárásban létrejött megállapodást
csatoltak;

s) összbüntetési eljárásra vonatkozó indítvány, illetve az
erre irányuló bírói intézkedés;
t) a bírósági mentesítésre irányuló kérelem, illetve
a mentesítést kimondó határozat hatályon kívül
helyezésére irányuló indítvány, továbbá bírói intézkedés;

f) büntetőügyben az ügy elkülönítése tárgyában hozott
végzés, és a jóváhagyott egyezség tárgyát képező ügy
elkülönítésére vonatkozó bírói intézkedés;

u) a bíróság vádemelés előtti eljárásában a nyomozási
bíró döntését igénylő indítványok, kivéve, ha a
büntetőeljárásról szóló törvény alapján a bíróság mellőzi
az indítvány elbírálását;

g) az ügy egyesítésének megszüntetése után az
elkülönített ügyek iratai az alapügy iratai kivételével;

v) a már befejezett bírósági eljárásban a kézbesítési
kifogásnak helyt adó határozat akkor, ha a kézbesítéshez
fűződő jogkövetkezmények hatálytalansága a befejező
határozat meghozatalát megelőző eljárási cselekmények
megismétlésével jár együtt;

h) az elsőfokú bíróságon a bíróság kijelölése után
érkezett iratok;
i) az elsőfokú bíróságon a bírósági meghagyás elleni
ellentmondás;

w)
civilisztikai
ügyben
a
perújítási
kérelem,
büntetőügyben a másodfokú bíróságon a perújítási
indítvány, az elsőfokú bíróságon a perújítást elrendelő
határozat;

j) az igazgatási úton el nem intézhető bíró kizárása iránti
bejelentés;
k) az ítélőtáblán és a törvényszéken a bíróság kijelölésére
irányuló felterjesztés;

x) az általános meghatalmazás nyilvántartásba vételére
irányuló kérelem;

l) a bírósági eljárás elhúzódása miatt felterjesztett
kifogás;
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„(1) A folyamatban lévő, valamint a 102.§ (2) bekezdése
szerint befejezettként kezelendő, de további intézkedést
igénylő ügyek iratait az iroda – a befejezett és további
intézkedést nem igénylő ügyek irataitól elkülönítve – két
csoportban kezeli.”

y) a közösséghez tartozással összefüggő személyiségi
jogsértés miatti egyesített perben valamely felperes által
érvényesített kártérítési követelést tartalmazó irat.”
16. §

20. §

(1) A Beisz. 93. §-t megelőző alcím cím helyébe a
következő alcím cím lép:

A Beisz. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ügyek egyesítése, elkülönítése”
„102. § (1) A befejezett, illetve befejezettként kezelendő
ügyekben a befejezés tényét a bíró irodai utasításban
állapítja meg.

(2) A Beisz. 93. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül
ki:

(2) E szabályzat alkalmazásában befejezett az a bírósági
ügy, amelyben a bíróság ügydöntő határozatot hozott,
vagy a kezdőiratként kezelendő iratot más határozattal
elbírálta, vagy a bíróság az előtte folyamatban lévő
ügyben az eljárás folytatásának törvényben írt akadályát
állapította meg.

„(6) Ha a bíróság a büntetőeljárásról szóló törvényben
írtak szerint jóváhagyott egyezség tárgyát képező ügyet
ítélet meghozatala érdekében különíti el, akkor az így
elkülönített ügy kap új ügyszámot.”
17. §

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során az eljárás
folytatásának törvényben írt akadálya különösen az
eljárás szünetelése, felfüggesztése, félbeszakítása.

A Beisz. 94. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Ha az egyesítés oka a próbára bocsátás hatályon
kívül helyezése és megszüntetése, de a lefolytatott
bizonyítási eljárás eredményeként büntetés kiszabására
(intézkedés alkalmazására) az egyesített ügyekben nem
kerül sor, a bíróság az ügyeket elkülöníti. Ezt követően a
büntetőeljárás jogerős befejezéséig a próbára bocsátás
ügyiratait csatolt ügyiratként kell kezelni.”

(4) Ha a bíróság a büntetőeljárásról szóló törvényben
írtak szerint elfogadott bűnösséget beismerő nyilatkozat,
vagy jóváhagyott egyezség tárgyát képező ügyet ítélet
meghozatala érdekében nem különítette el, akkor az így
meghozott ítélet nem tekinthető a (2) bekezdésben írt
ügydöntő határozatnak.

18. §

(5) A befejező határozat jogerőre emelkedése után vagy
véglegessé válását követően a bíró megteszi mindazokat
az intézkedéseket, amelyek nélkül az irat nem helyezhető
el a befejezett és további intézkedést nem igénylő ügyek
iratai között (pl. idegen iratok visszaküldése, szakértői
díj és letét kiutalása, bűnjellel, költségkedvezményekkel
kapcsolatos intézkedések megtétele stb.). Ezt követően
ad utasítást az irattárba helyezésre.

A Beisz. 100. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A polgári eljárásban, a büntetőeljárásban a
nyomozási bíró eljárásával kapcsolatos ügyben, az
idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos ügyben, a
pótmagánvádas és a magánvádas ügyben, az európai
elfogatóparancs végrehajtása (átadási letartóztatás)
miatti ügyben, valamint a szabálysértési eljárásban
az ügyiratot közvetlenül kell a másodfokú bírósághoz
felterjeszteni. A másodfokú bíróság területén működő
ügyész útján kell felterjeszteni az ügyiratokat a közvádas
büntetőügyben a vádirat benyújtása után, valamint a
büntetés-végrehajtási ügyekben.”

(6) Az irodavezető az iratok irattárba helyezése előtt
az eljárást jogerősen befejező vagy véglegessé váló
határozat vonatkozásában ellenőrzi a kézbesítések
szabályszerűségét, a bírói utasítások végrehajtását.”
21. §
A Beisz. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

19. §

„(1) Befejezett büntetőügyben a határozat meghozatalát
követően a bűnügyi nyilvántartás részére megküldendő
adatlap, valamint a büntetések és intézkedések

A Beisz. 101. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
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szolgálata, illetve szolgálati viszonya a büntetőeljárás
alatt megszűnik, a bíróság által kibocsátott iratok
kézbesítésére az általános szabályok az irányadók.”

végrehajtásért felelős szerv, illetve a büntetésvégrehajtási csoport részére megküldendő értesítőlap
iroda részére történő átadását minden egyes terheltre
nézve az iratboríték harmadik oldalán, valamint a
bíróság B. lajstromának erre a célra szolgáló rovatában
fel kell jegyezni.”

25. §
A Beisz. 198. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

22. §

(Az őrzési időt)

(1) A Beisz. 142. §-a g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„a) bírósági ügy (Büsz. 2. § 3. pont) esetében – a (4)
bekezdésben írt ügyiratok kivételével – az eljárást
befejező határozat jogerőre emelkedésétől, valamint
büntetőügyben a határozat véglegessé válásától,”

(A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők)
„g) fellebbezett csődeljárási nemperes ügy,”

(kell számítani.)

(2) A Beisz. 142. §-a a következő y) ponttal egészül ki:

26. §

(A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők)

(1) Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.

„y) az Európai Unió más tagállamában indított
fizetésképtelenségi
főeljárás
magyarországi
közzétételével,
magyarországi
közhiteles
nyilvántartásokba
történő
bejegyeztetésének
elrendelésével, valamint a külföldi fizetésképtelenségi
szakértő belföldi kötelezettségvállalásával összefüggő
nemperes ügy.”

(2) Hatályát veszti a Beisz:
a) 56. § (2) bekezdése;
b) 66. § (4) bekezdés c) pontja;
c) 75. § b) pontja;
d) 77. § (1) bekezdés a) pont 16 – 17. alpontja.

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

23. §
A Beisz. 143. §-a a következő y) ponttal egészül ki:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
6/2018. (VI. 29.) OBH utasítása
egyes OBH utasítások módosításáról

(Az ügycsoportok jelölésére a következő rövidítéseket
kell használni:)
„y) Eufpk. – az Európai Unió más tagállamában
indított fizetésképtelenségi főeljárás magyarországi
közzétételével,
magyarországi
közhiteles
nyilvántartásokba
történő
bejegyeztetésének
elrendelésével, valamint a külföldi fizetésképtelenségi
szakértő belföldi kötelezettségvállalásával összefüggő
nemperes ügy.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:

24. §

1. §

A Beisz. 158. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A munkacsoportok működéséről szóló 13/2017.
(XI. 29.) OBH utasítás (a továbbiakban: munkacsoporti
szabályzat) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„158. § A vádiratot, az idézést, a bírósági határozatot,
továbbá valamennyi a bíróság részéről kibocsátott iratot
a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személy
állományilletékes parancsnoka, illetve vezetője útján
is lehet, a fogva tartásban lévő terheltnek a büntetésvégrehajtási intézet parancsnoka útján kell kézbesíteni.
Ha a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személy

„7. § [Bíró vagy igazságügyi alkalmazott felkérése]
A központi igazgatási feladatra felkért bíró vagy
igazságügyi alkalmazott és a munkáltatói jogkört
gyakorló bíróság elnöke a hozzájárulásáról, illetve
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(A munkacsoporti koordinációért felelős OBH szervezeti
egység feladata:)

szakaszai:
a) kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése;
b) intézkedési terv elkészítése;
c) szabályozási koncepció elkészítése;
d) tervezet szövegezése, kodifikációs ellenőrzése;
e) belső véleményeztetés;
f) szakmai véleményeztetés;
g) aláírásra bemutatás;
h) közzététel;
i) OBT véleményeztetés.”

„c) az OBH feladatkör szerint érintett szervezeti
egységeinek tájékoztatása,”

(3) A szabályozási szabályzat 12. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

(3) A munkacsoporti szabályzat 14. § (6) bekezdés a)
pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előkészítő a szabályozó tervezetének
kodifikációs ellenőrzését – a határozattervezet
kivételével – az aláírásra bemutatást megelőzően kéri
a szervezetszabályozásért felelős szervezeti egységtől.
A szervezetszabályozásért felelős szervezeti egység a
kodifikációs ellenőrzést öt munkanapon belül elvégzi,
majd a tervezetet javaslataival együtt az előkészítő
számára visszaküldi.”

egyetértéséről a felkérés kézhezvételétől számított
öt munkanapon belül nyilatkozik. Az OBH elnöke a
központi igazgatási feladatokkal megbízást indokolás
nélkül bármikor visszavonhatja.”
(2) A munkacsoporti szabályzat 11. § (1) bekezdés c)
pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkacsoporti koordinátor:)
„a) előkészíti a létrehozó határozatot, az 1. mellékletben
szereplő minták alapján a munkacsoportban résztvevők
felkéréséhez szükséges okiratokat, haladéktalanul
tájékoztatja az elnököt a munkacsoportban résztvevők
hozzájáruló nyilatkozatának megérkezéséről;”

(4) A szabályozási szabályzat 14. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

(4) A munkacsoporti szabályzat 2. melléklete helyébe az
1. melléklet lép.

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályozó tervezetét az
előkészítő a bíróság elnöke, valamint a jogszabály szerint
jóváhagyásra, egyetértésre jogosult szervezet vezetője
hivatalos elektronikus levélcímére véleményezésre
megküldi. Az előkészítő a megküldéssel egyidejűleg
gondoskodik a szakmai véleményeztetésről szóló hírnek,
a véleményeztetés határidejének, valamint a szabályozó
tervezetének a bíróságok központi intranetes honlapján
történő megjelenéséről.”

(5) Hatályát veszti a munkacsoporti szabályzat
a) 2.§ (1) bekezdés d) pontja;
b) 5. § (1) bekezdés d) pontja;
c) 6. § (1) bekezdése;
d) 14. § (4) bekezdése.
2. §

(2) A szabályozási szabályzat 6. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

(5) A szabályozási szabályzat 15. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„15.§ (1) Az előkészítő az OBT általi véleményeztetéshez
az OBT részére előterjesztést készít. Az OBT előterjesztés
tartalmazza:
a) az OBH elnökének mint előterjesztőnek a
megnevezését;
b) az előterjesztés címét;
c) a szabályozó megalkotásának rövid indokolását;
d) a szabályozó tartalmának vázlatos ismertetését;
e) az előterjesztés mellékleteként a szabályozó
tervezetét;
f) az OBH elnökének döntésétől függően a normatív
utasítás Jat. 17. § (2) bekezdése szerinti hatásvizsgálatát,
amelyről szóló hatásvizsgálati lapot a szabályzat 4.
melléklete tartalmazza.

„(1) A szabályozó megalkotásának és módosításának

(2) Az OBH elnökének utasítására az előkészítő az

(1) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott
szabályozókról szóló 10/2016. (X.26.) OBH utasítás (a
továbbiakban: szabályozási szabályzat) 4. § 10. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(E szabályzat alkalmazásában:)
„10.
szakmai
véleményeztetés:
a
szabályozó
tervezetének a bíróság, valamint egyéb, jogszabály
szerint jóváhagyásra, egyetértésre jogosult szervezet
részére történő megküldése, az észrevételek és
javaslatok összesítése, egyeztetése és ennek megfelelően
a szabályozó tervezetébe történő beépítése.”
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rendelkezés lép:

előterjesztésben szereplő szabályozóról prezentációt
készít.

„(4) A megbízás útján betöltött bírósági vezetői tisztség
esetén a bírósági vezetőt a megbízás időtartama
alatt a pályázat útján betölteni kívánt álláshelyen kell
nyilvántartani.”

(3) Az előkészítő az OBT előterjesztést a szabályozó
közzétételét követően jóváhagyásra bemutatja az OBH
elnökének.

(2) Az igazgatási szabályzat 103. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

(4) Az OBT előterjesztéseket az OBH elnöke
rendszeres időszakonként küldi meg az OBT részére
véleményezésre.”

„(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az OBT tagjának
tárgyalási kötelezettségét a 102. §-ban foglaltak
alapulvételével állapítja meg. Ennek során figyelembe
veszi a Bszi. 112. § (3) bekezdésében meghatározott
mentesítést.”

(6) A szabályozási szabályzat 16. § (2) bekezdés b) – c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előkészítő az esetlegesen még érintett szakterület
szerinti szervezeti egység bevonásával a bemutatáshoz
feljegyzést készít, amely tartalmazza a szabályozó:)
„b) elfogadásával egyetértő bíróság, szervezet,
munkacsoport, szervezeti egység megjelölését;
c) kiadásáról elektronikus levélben tájékoztatandó
bíróság, szervezet, szervezeti egység megjelölését;”

(3) Az igazgatási szabályzat 154. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a bíróság
munkatervében előzetesen meghatározott időpontban –
évente legalább egy alkalommal – összbírói értekezletet
hív össze, amelynek időpontjáról a bírákat értesíti, az
OBH elnökét és a Kúria elnökét az értekezletre meghívja.”

(7) A szabályozási szabályzat 2. melléklete helyébe a 2.
melléklet lép.
3. §

5. §

(1) Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás (a továbbiakban:
szaktanácsadói szabályzat) 7. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(1) Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 11/2013. (XII. 23.) OBH utasítás (a
továbbiakban: SZMSZ) 4. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatot a koordinátor és az ügyszaknak
megfelelő koordinátor-helyettes értékeli, szükség szerint
a pályázót meghallgatja. A meghallgatáson az OBH
elnöke által kijelölt, OBH-ba beosztott bíró tanácskozási
joggal vesz részt.”

„(1) Az OBH elnöke a bírói függetlenség alkotmányos
elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának
központi feladatait, valamint a költségvetési törvény
bíróságokról szóló fejezete tekintetében a fejezet irányító
hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és
a törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége
felett.”

(2) A szaktanácsadói szabályzat 15. § (3) bekezdés
helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az SZMSZ 28/A. § (3) bekezdés a) – b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya:)
„a) szervezi és koordinálja a bíróságok és az OBH
nemzetközi kapcsolatait;
b) előkészíti az OBH elnökének és elnökhelyettesének
hivatalos külföldi útjait és a hozzá érkező külföldi
vendégek programjait, támogatást nyújt az OBT elnöke
és tagjai hivatalos külföldi útjainak előkészítéséhez;”

„(3) A pályázatot az OBH elnöke, a Kúria elnöke, a Kúria
kollégiumvezetői vagy helyetteseik értékelik, valamint
meghallgatják a pályázót.”
(3) A szaktanácsadói szabályzat 1. melléklet 3. pontjában
a „48-64” szövegrész helyébe a „50-66”, valamint a 3.
pontjának 16. sorában a „4-8” szövegrész helyébe a „610” szöveg lép.
4. §

6. §

(1) A bíróságok igazgatásáról szóló szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban: igazgatási
szabályzat) 22. § (4) bekezdése helyébe a következő

(1) A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
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érdekében a javaslatokat az OBT elé terjeszti. A Budapest
területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú
szolgálati bíróság és a Kúria mellett eljáró másodfokú
szolgálati bíróság (a továbbiakban: szolgálati bíróság)
elnöke és tagjai kinevezéséről az Országos Bírói Tanács
(a továbbiakban: OBT) okiratot állít ki.”

(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§
Az igazságszolgáltatási feladatot érintő
jogszabályváltozásokból adódó többletfeladatok, az
informatikai és egyéb tárgyi eszközök pótlásának
és
fejlesztésének,
továbbá
az
épületállomány
rekonstrukciójának és felújításának költségvonzatáról
– a költségvetési szervek írásbeli előterjesztése alapján,
a prioritási sorrend figyelembevételével – az OBH
előterjesztést készít a fejezetet irányító szerv részére.
Az OBH elnöke az előterjesztést az OBT részére
véleményezés céljából megküldi.”

(2) A szolgálati bírósági szabályzat 8. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8. § Az elsőfokú szolgálati bíróság és a másodfokú
szolgálati bíróság tagjaira a javaslatot az 1. melléklet
szerinti adatlapon, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 103. § (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség fenn nem állásáról szóló nyilatkozat
csatolásával kell előterjeszteni.”

(2) A gazdálkodási szabályzat 10. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OBH a költségvetési szervektől a szükségleti
igényről és az előző évek tényadatairól adatszolgáltatást
kér az intézmények közötti összehasonlíthatóság
céljából.”

(3) Hatályát veszti a szolgálati bírósági szabályzat 2/a. és
2/b. melléklete.

(3) A gazdálkodási szabályzat 68. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

(1) A bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége
elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.)
OBH utasítás (a továbbiakban: kitüntetési szabályzat) 9.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

8. §

„68. § Az OBT-nek a bíróságok költségvetésével
kapcsolatos hatásköre a Bszi. 103. § (2) bekezdésében
foglaltakra terjed ki.”

„(1) A javaslatokat a 2. §-ban írt kitüntetések, a 3.
§ (1) bekezdésében és 8. § (3)-(3a) bekezdésében
meghatározott címek, valamint a 4. §-ban írt díj és
oklevél esetében a szabályzat mellékletét képező
formanyomtatványon, kollégiumi véleményezés esetén a
kollégiumi véleménynyilvánítás eredményét tartalmazó
jegyzőkönyv-kivonat csatolásával kell megtenni.”

(4) A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 1. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az idegennyelv-ismereti pótlék megállapítására
különösen jogosult az európai jogi szaktanácsadó,
az adott bíróság vagy a bírósági szervezet egészének
nemzetközi kapcsolataiban rendszeresen közreműködő
bíró, továbbá az a bíró, aki európai uniós vagy más
külföldi képzéseken mint előadó rendszeresen részt
vesz.”

(2) A kitüntetési szabályzat 13. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elismerések (magasabb bírói, tanácsosi,
főtanácsosi címek, a Bírósági Szolgálatért Oklevél és a
Juhász Andor-díj) átadására minden évben július 15-én a
Bíróságok Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor.”

7. §
(1) A szolgálati bíróság tagjai kinevezésének
részletszabályairól és díjazásáról szóló 25/2012. (XII.
21.) OBH utasítás (a továbbiakban: szolgálati bírósági
szabályzat) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(2) Hatályát veszti a kitüntetési szabályzat 14. § (3)
bekezdése és 17. §-a.
9. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

„(1) A Kúria teljes ülésének, illetve az ítélőtábla és
a törvényszék összbírói értekezletének a szolgálati
bíróság tagjaira vonatkozó javaslatait az OBH elnökének
megkeresésére a Kúria, illetve az ítélőtábla és a
törvényszék elnöke megküldi az OBH elnökének. Az
OBH elnöke a szolgálati bíróság tagjainak kinevezése

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 6/2018. (VI. 29.) OBH utasításhoz

„2. melléklet a 13/2017. (IX. 29.) OBH utasításhoz

Feladat

Felelős

Határidő

1.

Hozzájárulásról, egyetértésről
nyilatkozat

- Központi
igazgatási feladatra
felkért bírósági
dolgozó és a
- Munkáltatói jogkör
gyakorlója

a felkérés kézhezvételétől
számított öt munkanapon belül

2.

Alakuló ülés tartása

Elnök

a munkacsoport létrehozását
követő 30 napon belül

3.

Meghívó tervezetének és a napirendi
pontokhoz tartozó szakmai anyagok
előzetes bemutatása az OBH elnöke
részére

Elnök

az ülés tervezett időpontját
megelőzően legalább 10
munkanappal

4.

Gyorsjelentésben az OBH elnökének
tájékoztatása

Elnöki összekötő

a munkacsoporti ülés napján

5.

Indoklással ellátott különvélemény
megküldése az elnöki összekötőnek

Az eltérő véleményt
megfogalmazó
munkacsoporti
résztvevő

ülést követő munkanapon

6.

Emlékeztető megküldése a tagoknak
és a munkacsoporti koordinátoron
keresztül az OBH elnökének

Elnöki összekötő

az emlékeztető elkészültét
követően haladéktalanul, de
legkésőbb az ülést követő második
munkanapon

7.

Havi jelentés megküldése a
munkacsoporti koordinátoron
keresztül az OBH elnökének

Elnök

a tárgyhót követő hónap 10.
napjáig

8.

Soron kívüli tájékoztatása az OBH
elnökének

Elnök

azonnal vagy az OBH elnöke
által megadott határidőben, de
legkésőbb három munkanapon
belül

9.

A munkacsoport részére kiadott
végrehajtott, a működési időben
végrehajtható és a működési időn
túli munkavégzést igénylő feladatok
áttekintése

Elnök és elnöki
összekötő

a működési idő lejárta előtt 45
nappal

10.

Javaslattétel a munkacsoport
működési idejének
meghosszabbítására az összefoglaló
jelentésben szereplő munkatervtervezet bemutatásával

Elnök

a működési idő lejárta előtt 30
nappal

11.

Összefoglaló jelentés-tervezet
készítése és az elnöki összekötőn
keresztül történő bemutatása az OBH
elnökének

Elnök

a működési idő lejárta előtt 30
nappal
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2. melléklet a 6/2018. (VI. 29.) OBH utasításhoz

„2. melléklet a 10/2016. (X. 26.) OBH utasításhoz

A szabályozóalkotás folyamata

I. Normatív utasítás megalkotásának folyamata

Sorszám

Feladat

Rendelkezés
helye

1.

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

7. § (3) bekezdés

3.

A megalkotásban közreműködők körének meghatározása

4.

Intézkedési terv összeállítása

10. § (1)-(2)
bekezdés

8. §

5.

Intézkedési terv jóváhagyása

10. § (5)
bekezdés

6.

Szabályozási koncepció készítése

11. § (1)-(2)
bekezdés

7.

Szabályozási koncepció jóváhagyása

11. § (4)
bekezdés

8.

Szabályozó szövegezése

9.

Útmutató, sablon készítése, határidők összegyűjtése

12. § (4)
bekezdés

10.

Kodifikációs ellenőrzés

12. § (5)
bekezdés

11.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1)
bekezdés

12.

Belső véleményeztetés

13. § (2)-(3)
bekezdés

13.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (3)
bekezdés

14.

Szakmai véleményeztetés

14. § (1)-(3)
bekezdés

15.

Vélemények összefoglalása, döntés azok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (4)
bekezdés

16.

Visszajelzés bíróságok részére a javaslatok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (6)
bekezdés

17.

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2)
bekezdés

18.

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1)
bekezdés

12. § (1)-(3)
bekezdés 25. §
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Közzététel

16. § (3)
bekezdés 26. §

Adatbázisban megjelenés

18-19. §

Kommunikáció

20. §

OBT véleményeztetés

15. §

Jogalkalmazás támogatása, képzés

21-22. §

Hatályosulás nyomon követése

23. §

II. Elnöki ajánlás megalkotásának folyamata

Sorszám
1.

Feladat

Rendelkezés
helye

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés
7. § (3) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

3.

A megalkotásban közreműködők körének meghatározása

4.

Intézkedési terv összeállítása

10. § (1)-(2)
bekezdés

5.

Intézkedési terv jóváhagyása

10. § (5)
bekezdés

6.

Szabályozási koncepció készítése

11. § (1)-(2)
bekezdés

7.

Szabályozási koncepció jóváhagyása

11. § (4)
bekezdés

8.

Szabályozó szövegezése

9.

Útmutató, sablon készítése, határidők összegyűjtése

12. § (4)
bekezdés

10.

Kodifikációs ellenőrzés

12. § (5)
bekezdés

11.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1)
bekezdés

12.

Belső véleményeztetés

13. § (2)-(3)
bekezdés

13.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (3)
bekezdés

14.

Szakmai véleményeztetés

14. § (1)-(3)
bekezdés

15.

Vélemények összefoglalása, döntés azok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (4)
bekezdés

16.

Visszajelzés bíróságok részére a javaslatok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (6)
bekezdés

17.

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2)
bekezdés

18.

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1)
bekezdés

8. §

12. § (1)-(3)
bekezdés 27. §
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Közzététel

16. § (3)
bekezdés 28. §

20.

Adatbázisban megjelenés

21.

Kommunikáció

22.

18-19. §
20. §

OBT véleményeztetés

15. §

23.

Jogalkalmazás támogatása, képzés

21-22. §

24.

Hatályosulás nyomon követése

23. §

III. Határozat megalkotásának folyamata

Sorszám

Feladat

Rendelkezés
helye

1.

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

7. § (3) bekezdés

3.

Szabályozó szövegezése

12. § (1)-(3)
bekezdés 29. §

4.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1)
bekezdés

5.

Belső véleményeztetés

13. § (2)-(3)
bekezdés

6.

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2)
bekezdés

7.

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1)
bekezdés

8.

Közzététel

9.

Adatbázisban megjelenés

10.

Kommunikáció

11.

16. § (3)
bekezdés 30. §
19. §
20. §

OBT véleményeztetés jogszabályban előírt esetben

12.

Jogalkalmazás támogatása, képzés

13.

Hatályosulás nyomon követése

15. § 4. § 9/c.
pont
21-22. §
23. §

IV. Belső szabályzat megalkotásának folyamata

Sorszám

Feladat

Rendelkezés
helye

1.

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

7. § (3) bekezdés

3.

Intézkedési terv összeállítása

10. § (1)-(2)
bekezdés
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4.

Intézkedési terv jóváhagyása

10. § (5)
bekezdés

5.

Szabályozási koncepció készítése

11. § (1)-(2)
bekezdés

6.

Szabályozási koncepció jóváhagyása

11. § (4)
bekezdés

7.

Szabályozó szövegezése

8.

Útmutató, sablon készítése, határidők összegyűjtése

12. § (4)
bekezdés

9.

Kodifikációs ellenőrzés

12. § (5)
bekezdés

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1)
bekezdés

Belső véleményeztetés

13. § (2)-(3)
bekezdés

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2)
bekezdés

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1)
bekezdés

10.
11.
12.
13.
14.

12. § (1)-(3)
bekezdés 31. §

Közzététel

15.

Adatbázisban megjelenés

16.

Kommunikáció

17.

Jogalkalmazás támogatása, képzés

18.

Hatályosulás nyomon követése

16. § (3)
bekezdés 32. §
18-19. §
20. §
21-22. §
23. §
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3. A beadvány előzetes vizsgálata és továbbítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
7/2018. (VII. 11.) OBH utasítása
a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal
kapcsolatos eljárás rendjéről

4. § A beadványt – a Törvény és e szabályzat alapján – a
beadvány címzettje előzetesen megvizsgálja és annak
tartalma alapján megállapítja, hogy milyen típusú
beadványnak minősül, illetve továbbításnak vagy egyéb
intézkedésnek helye van-e.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseire - a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

5. § (1) Amennyiben a panaszt vagy a közérdekű bejelentést
nem az elbírálásra jogosult bírósághoz nyújtották be, a
címzett a Törvény 1. § (5) bekezdése szerint jár el.
(2) Az OBH elnöke és a munkáltatói jogkört gyakorló
törvényszék elnöke az elbírálásra jogosultnak megküldött
közérdekű bejelentés, illetve panasz elintézéséről
tájékoztatást kérhet a bíróság elnökétől.

1. A szabályzat célja, hatálya
1. § Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja „a
bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék
- a független bírók magas színvonalon és időszerűen
ítélkezzenek”, illetve „a bírósághoz való hozzáférés
egyszerűsítése” stratégiai célok megvalósítása érdekében
a panaszok, valamint a közérdekű bejelentések vizsgálata
és elbírálása eljárásrendjének meghatározása.

6. § (1) Az ügy érdemére vonatkozó beadványt, amennyiben
az

2. § A szabályzat hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre,
a járásbíróságokra, a kerületi bíróságokra, a közigazgatási
és munkaügyi bíróságokra (a továbbiakban együtt: bíróság),
valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban:
OBH) terjed ki.

c) nem bírósági ügyre vonatkozik, a címzett nyolc napon
belül az eljárásra jogosult szervnek megküldi.

2. Értelmező rendelkezések

7. § Egyéb beadvány esetén – annak tartalmától függően
– a címzett

a) saját bíróságának ügyére vonatkozik, a címzett az
ügyirathoz csatolja,
b) más bíróság bírósági ügyére vonatkozik, a címzett nyolc
napon belül az ügyben eljáró bíróságnak megküldi,

(2) A címzett az (1) bekezdés b) – c) pont szerinti
megküldésről a bejelentőt egyidejűleg tájékoztatja.

3. § E szabályzat alkalmazásában

a) igazgatási intézkedést tehet vagy az igazgatási
intézkedésre jogosultnak az egyéb beadványt továbbíthatja;

1. beadvány: olyan irat, amelyben annak benyújtója egy
kérés teljesítését vagy egy ügy elintézését kezdeményezi,
javaslatot tesz, illetve véleményt közöl, és amely tartalma
szerint lehet közérdekű bejelentés, panasz, az ügy
érdemére vonatkozó beadvány és egyéb beadvány;

b) a beadvány vizsgálatát és a bejelentő részére történő
válaszadást mellőzheti, vagy
c) a 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

2. egyéb beadvány: a 3 – 5. pontokban nem meghatározott
beadvány;

8. § (1) Amennyiben a beadványból egyértelműen
megállapítható, hogy azt a bejelentő az eljárásra
jogosultnak is megküldte, az eljárásra nem jogosult címzett
a beadvánnyal kapcsolatos 5 – 7. § szerinti intézkedést és
erről a bejelentő tájékoztatását mellőzi.

3. közérdekű bejelentés: a panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdésében
meghatározott beadvány;

(2) A nem beazonosítható ügyre vonatkozó beadvány
bejelentőjét a címzett tájékoztatja arról, hogy a
beadványának elbírálására jogosult szervezet nem
állapítható meg.

4. panasz: a Törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott
beadvány;
5. ügy érdemére vonatkozó beadvány: bíróság vagy
közigazgatási hatóság előtt folyamatban lévő vagy
jogerősen (véglegesen) általa befejezett ügyre vonatkozó
kérelem.

(3)
A
jogszabályban
meghatározott
elektronikus
kapcsolattartáson
vagy
elektronikus
ügyintézésen
kívüli elektronikus úton érkezett beadvány esetén az
elbírálásra jogosult igényelheti a beadvány aláírt, papír
alapú benyújtását. Amennyiben a bejelentő a megjelölt
határidőben a beadványt aláírva, papír alapon nem nyújtja
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vizsgálja meg.

be, az elbírálásra jogosult jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában a beadvány elintézését és erről a bejelentő
tájékoztatását mellőzi.

(3) Amennyiben a bejelentő a panaszra adott választ nem
fogadja el, vagy annak elmaradását kifogásolja, az ezzel
kapcsolatos újabb panaszát kérésére

9. § A bíróság, valamint az OBH tevékenységét, illetve
mulasztását érintő beadványt - közérdekű bejelentés és
panasz esetén a 11. §-ban foglaltak figyelembevételével
- a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke, vagy a bíróság,
illetve az OBH szervezeti és működési szabályzatának (a
továbbiakban együtt: SZMSZ) rendelkezése szerint eljáró
más vezető vizsgálja meg és intézi el.

a) a (2) bekezdés a) pontja alapján kivizsgált panasz
esetében a törvényszék elnöke;
b) a (2) bekezdés b) pontja alapján kivizsgált panasz
esetében az OBH elnöke;

4. A közérdekű bejelentés és panasz bejelentése, az
elbírálásra jogosultak, az elbírálás mellőzése

c) a (2) bekezdés c) pontja alapján nem az elnök által
kivizsgált panasz esetében az ítélőtábla, illetve a
törvényszék elnöke;

10. § (1) Közérdekű bejelentéssel vagy panasszal bárki
írásban, papír alapon vagy elektronikus úton fordulhat az
ügyben eljárásra jogosult bíróság vagy az OBH elnökéhez.

d) a (2) bekezdés c) pontja alapján az ítélőtábla, illetve a
törvényszék elnöke által kivizsgált panasz esetében az OBH
elnöke;

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szóban
előterjesztett közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult
bíróság írásba foglalja. Az írásba foglalt közérdekű
bejelentéssel egyetértését és a másodpéldány átvételét a
bejelentő az aláírásával nyugtázza.

e) a (2) bekezdés d) pontja alapján kivizsgált panasz
esetében az OBH elnöke
bírálja el. A panasz bírálatát az a) pontban meghatározott
esetben a törvényszék elnöke az elnökhelyettesre, a
kollégiumvezetőre vagy a törvényszékre beosztott más
vezetőre ruházhatja át.

(3) A bíróság elnöke dönthet úgy, hogy az (1) bekezdésében
foglaltaktól eltérően a szóban előadott panaszt a bíróság
hivatalos feljegyzésbe foglalja és elbírálja.

(4) Amennyiben a panaszt az érintett bírósághoz nyújtották
be, de a panasz elbírálására a törvényszék-, illetve az OBH
elnöke jogosult, vagy a (3) bekezdésben meghatározott
újabb panaszt a (2) bekezdésben meghatározott
bírósághoz nyújtották be, a bíróság a panaszt - a 6. § (2)
bekezdés szerint - az arra vonatkozó észrevételeivel, az ügy
irataival, valamint újabb panasz esetén az eredeti panasz
kivizsgálásának irataival együtt továbbítja az elbírálásra
jogosult részére.

11. § (1) Az OBH-t vagy a bíróságot érintő közérdekű
bejelentést az OBH elnöke, illetve az ítélőtábla vagy
törvényszék elnöke bírálja el.
(2) Amennyiben a panasz
a) a járásbírósági, kerületi bírósági vagy közigazgatási és
munkaügyi bíró és igazságügyi alkalmazott magatartása
ellen irányul, azt a járásbíróság, a kerületi bíróság, a
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke vagy a bíróság
erre kijelölt másik vezetője, bírája;

12. § (1) A panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani
a Törvény 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben.

b) a járásbíróság, kerületi bíróság vagy közigazgatási és
munkaügyi bíróság elnökének magatartása ellen irányul,
azt a törvényszék elnöke;

(2) A közérdekű bejelentés vizsgálata – mellőzhető a
Törvény 2/A. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott
esetben.

c) az ítélőtáblai, illetve törvényszéki bíró és igazságügyi
alkalmazott magatartása ellen irányul, azt az ítélőtábla,
illetve a törvényszék elnöke vagy az általa kijelölt
elnökhelyettes, kollégiumvezető vagy az ítélőtábla,
törvényszék erre kijelölt másik vezetője;

(3) A panasz vizsgálata – a 11. § (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – mellőzhető a Törvény 2/A. § (1) – (3) bekezdésében
meghatározott esetben. A 11. § (2) bekezdés e) pont és a
(3) bekezdés alapján elbírált panasz további vizsgálatának
és elbírálásának nincs helye.

d) az ítélőtábla, illetve a törvényszék kollégiumvezetője
vagy elnökhelyettese magatartása ellen irányul, azt az
ítélőtábla, illetve a törvényszék elnöke;

(4) A panasz elutasításáról, illetve a vizsgálat mellőzéséről a
bejelentőt a 15. § (1) bekezdésben meghatározott módon
kell tájékoztatni. A tájékoztatás tartalmazhatja, hogy
ugyanazon panaszos az azonos tartalmú ismételt panasza
vizsgálatának mellőzéséről nem kap újabb tájékoztatást.

e) az ítélőtábla vagy törvényszék elnöke, valamint az
OBH-ba beosztott, illetve kirendelt bíró vagy igazságügyi
alkalmazott magatartása ellen irányul, azt az OBH elnöke

5. A közérdekű bejelentés, valamint panasz vizsgálata és
elbírálása
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szabályok

13. § (1) Az elbírálásra jogosult igazgatási vezető a
bejelentőt meghallgathatja, ha azt a közérdekű bejelentés
vagy panasz tartalma szükségessé teszi.

17. § (1) A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes
adatainak átadására, nyilvánosságra hozatalára a Törvény
3. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az elbírálásra jogosult vezető az érintett bírót,
igazságügyi alkalmazottat szükség esetén a közérdekű
bejelentésről, panaszról tájékoztatja, tőle írásbeli, szóbeli
tájékoztatást, igazoló jelentést kérhet. Az érintett bírót
vagy igazságügyi alkalmazottat a közérdekű bejelentés
vagy panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni kell.

(2) Amennyiben a közérdekű bejelentés vagy panasz
elintézése
során
bűncselekményre,
szabálysértés
elkövetésére, jogellenes kár vagy egyéb jogsérelem
okozására utaló körülmény merül fel, a Törvény 3. § (4)
bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban figyelemmel kell lenni
a 17 - 19. §-ban foglaltakra.

18. § A Törvény 2. alcím szerinti közérdekű bejelentések
védett elektronikus rendszerén keresztül - a törvényszéki
végrehajtó
tevékenységével
vagy
mulasztásával
kapcsolatban - érkezett közérdekű bejelentéseket az alábbi
eltérésekkel kell intézni:

(4) A közérdekű bejelentés vagy panasz elbírálása során
a vezető felelősséggel tartozik a bejelentő személyes
adatainak az adatvédelmi szabályoknak megfelelő
kezeléséért, továbbá az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megtartásáért.

a) A törvényszék az intézkedéseiről szóló tájékoztatást
- ennek keretében a 12. § (2) bekezdés alapján történő
mellőzésről szóló tájékoztatást is - az elektronikus
rendszerben rögzíti. Ha a vizsgálathoz szükséges határidő
a harminc napot meghaladja, a bíróság az erről való
tájékoztatást az alapvető jogok biztosának elektronikus
rendszerében elektronikusan köteles rögzíteni.

14. § (1) A panaszt és a közérdekű bejelentést a Törvény
2. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell
elbírálni, amely határidő a Törvény 2. § (2) bekezdésében
meghatározott módon összesen legfeljebb hatvan napra
hosszabbítható meg.

b) Ha a közérdekű bejelentő az alapvető jogok biztosánál
tett közérdekű bejelentése során kérte, hogy személyes
adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala
számára legyen hozzáférhető, akkor:

(2) A vizsgálat történhet különösen iratok tanulmányozásával,
az érintett bíró, igazságügyi alkalmazott vagy a bejelentő
jegyzőkönyvbe foglalt meghallgatásával, vagy az érintett
bírótól, igazságügyi alkalmazottól kért írásbeli tájékoztatás,
igazoló jelentés, egyéb iratok tanulmányozásával, más
szervek megkeresésével.

ba) a közérdekű bejelentő meghallgatására és szóbeli
tájékoztatására nem kerülhet sor,
bb) a közérdekű bejelentés vizsgálatát nem lehet mellőzni
azért, mert a közérdekű bejelentő a törvényszék számára
nem azonosítható,

15. § (1) A vizsgálat befejezésekor az elbírálásra jogosult
a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az
indokok megjelölésével - a bejelentőt írásban, postai
úton vagy az aláírt iratot mellékelve elektronikus levélben
három munkanapon belül értesíti. Az elektronikus
értesítés megtörténtét az elektronikus levél elküldését
igazoló ügyfél-azonosító protokoll kinyomtatásával kell
dokumentálni.

bc) a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás kizárólag
az elektronikus rendszer útján történhet,
bd) a törvényszék az alapvető jogok biztosának
hivatalán keresztül kapcsolatba léphet a közérdekű
bejelentővel és kezdeményezheti a közérdekű bejelentő
személyazonosságának felfedése nélküli kapcsolattartást
a közérdekű bejelentővel.

(2) Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a
jelenlévő bejelentőt szóban tájékoztatták és a tájékoztatást
tudomásul vette. E tényt jegyzőkönyvben vagy hivatalos
feljegyzésben szükséges rögzíteni, mely irat egy példányát
a bejelentő részére – a bejelentő átvételt igazoló aláírását
követően – át kell adni.

19. § A közérdekű bejelentőt a 17. § (2) bekezdésében írt
kivétellel a Törvény 11-12. §-a szerinti védelem illeti meg.
7. A bíróságok vezetőire vonatkozó rendelkezések

16. § A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha
alaposnak bizonyul – az elbírálásra jogosult gondoskodik a
Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések
megtételéről vagy annak szükségességét szolgálati úton
jelzi az intézkedésre jogosult számára.

20. § (1) A 2. §-ban meghatározott szervezetek vezetői
gondoskodnak arról, hogy az ügyfelek a bíróságok honlapján,
a bírósági épületekben elhelyezett tájékoztatótáblán, illetve
a kezelőirodán tájékozódhassanak a közérdekű bejelentés
és a panasz előterjesztésének lehetőségéről és rendjéről.

6. A közérdekű bejelentő, valamint a panaszos védelmére,
felelősségre vonásának kezdeményezésére vonatkozó

(2) Az ítélőtábla és törvényszék elnöke:
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a) rendelkezik az SZMSZ-ben a beadványok előzetes
vizsgálatában, valamint a közérdekű bejelentések,
panaszok elbírálásában részt vevő vezetők, bírák köréről,
b) az összbírói értekezletre készített beszámolójában
beszámol a tárgyévben benyújtott közérdekű bejelentések,
panaszok elemzéséről és értékeléséről, különösen a
közérdeklődésre számot tartó fontosabb esetekről,
az alapos közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal
kapcsolatos vezetői intézkedésekről, következtetésekről,
és adatot szolgáltat az 1. mellékletben foglaltak szerint.
21. § (1) Az OBH elnöke a közérdekű bejelentések,
panaszok tárgyában tett intézkedésekről, azok elemzéséről
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. § (8) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak
szerint tájékoztatást ad az Országos Bírói Tanács, a Kúria,
az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek, továbbá az
Országgyűlésnek.
(2) Az (1) bekezdésben jelzett tájékoztatást a bíróságok
központi internetes honlapján közzé kell tenni.
8. Záró rendelkezés
22. § (1) Ez az utasítás a közzétételt követő hónap első
napján lép hatályba. A szabályzat rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a közérdekű bejelentésekkel és
panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 10/2012. (VI. 15.)
OBH utasítás.
(3) A 18. § 2019. január 1. napján hatályát veszti.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 7/2018. (VII. 11.) OBH utasításhoz
Összefoglaló az ítélőtáblákra, a törvényszékekre érkező közérdekű bejelentésekről és panaszokról
1. Az összefoglaló készítője és időszaka
Az ítélőtábla /
törvényszék
megnevezése:

Tárgyév:
2. A bíróságra érkezett beadványok (db)
Beérkezett beadvány:
ebből

közérdekű
bejelentés

panasz

ügy
érdemére
vonatkozó

Ítélőtábla,
törvényszék
Járásbíróság,
KMB
Összesen
ebből a panasz

ismételten
kivizsgált
panasz
ebből az
első
vizsgálat

megalapozott

részben
megalapozott

megalapozatlan

megalapozott

részben
megalapozott

megalapozatlan
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3. Az elbírált közérdekű bejelentés/panasz tárgya szerinti bontás
A közérdekű bejelentés/panasz tárgya

közérdekű
bejelentés
(db)

panasz
(db)

büntető- és szabálysértési eljárással összefüggő
polgári és gazdasági eljárással összefüggő
közigazgatási és munkaügyi eljárással összefüggő
a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott magatartása
jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, belső szabályzat tartalma
a bírósági eljárással nem összefüggő körülmény, különösen beléptetés,
várakozás, tájékoztatás
egyéb
Összesen

4. A megalapozott közérdekű bejelentés/panasz alapján tett intézkedések (több intézkedés is bejelölhető)
Megtett intézkedés
közérdekű
panasz
bejelentés (db)
(db)
bíró vagy igazságügyi alkalmazott figyelemének felhívása
bíró vagy igazságügyi alkalmazott ellen fegyelmi vagy egyéb eljárás
megindítása vagy kezdeményezése
szervezési, szabályozási vagy egyéb igazgatási intézkedés
másik bíróság, az OBH vagy egyéb szerv részére történő javaslat

egyéb
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83.SZ/2018. (VII. 12.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

85.SZ/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
a Budakörnyéki Járásbíróság, a Budaörsi
Járásbíróság, és a működését
2019. január 1. napjával megkezdő Érdi
Járásbíróság engedélyezett létszámáról,
továbbá kettő járásbírósági bírói álláshely
törvényszéki bírói álláshellyé, egy
járásbírósági bírói álláshely járásbírósági
elnöki álláshellyé, egy járásbírósági
csoportvezető bírói álláshely járásbírósági
elnökhelyettesi álláshellyé történő
átalakításáról és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 19.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

A Veszprémi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. július 5. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

84.SZ/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat az Egri Törvényszék területén
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé
átalakításáról és az Egri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján –
figyelemmel a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII.
törvény 21. §-ával 2019. január 1. hatállyal módosított,
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV.
törvény 1. melléklete 14. pont 14/1., 14/12., és 14/13.
alpontjaira – a Budakörnyéki Járásbíróság, a Budaörsi
Járásbíróság és az Érdi Járásbíróság engedélyezett bírói
létszámát 2019. január 1. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, az Egri Törvényszék területén 2018.
augusztus 1-jei hatállyal egy közigazgatási és munkaügyi
bírósági bírói álláshelyet (33. számú) törvényszéki bírói
álláshellyé alakítok át.

Budakörnyéki Járásbíróság
járásbírósági elnök: 1 fő
járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
járásbírósági bíró: 8 fő
a Budakörnyéki Járásbíróság bírói létszáma összesen:
10 fő
Budaörsi Járásbíróság
járásbírósági elnök: 1 fő
járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
járásbírósági bíró: 12 fő
a Budaörsi Járásbíróság bírói létszáma összesen: 15 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1. pontját:
1.1.9 törvényszéki bíró: 14 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 28 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 2 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 3 fő

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

Érdi Járásbíróság
járásbírósági elnök: 1 fő
járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
járásbírósági bíró: 16 fő
az Érdi Járásbíróság bírói létszáma összesen: 18 fő
2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel 2019. január 1-jei
hatállyal egy járásbírósági bírói álláshelyet járásbírósági
elnöki álláshellyé, egy járásbírósági csoportvezető bírói
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álláshelyet járásbírósági elnökhelyettesi álláshellyé,
kettő járásbírósági bírói álláshelyet törvényszéki bírói
álláshellyé alakítok át.
3. Az 1. és 2. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 19.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1.
1. és 1.2. pontját:
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bíró: 60 fő
Törvényszéki bírói létszáma összesen: 96 fő
1.2.1. járásbírósági elnök: 14 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 11 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 132 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 159 fő
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett bírói
létszáma (279 fő) és az engedélyezett létszáma (1024 fő)
nem változik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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DÖNTÉSEI
A Kúrián 2017. évben bírósági vezetői pályázat nem volt.

HATÁROZATOK

A Kúria elnökének a bírói pályázatok elbírálása tekintetében 2017. évben folytatott kinevezési gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

72/2018. (VI. 06.) OBT
határozat
a bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítése tárgyában

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Tallián Blanka kúriai tanácselnököt – kérelmével egyezően – 2018. december 04.
napjától kezdődően 2019. február 04. napjáig mentesíti
a munkavégzési kötelezettség alól.

75/2018. (VI. 06.) OBT
határozat

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

73/2018. (VI. 06.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a VI. Bírósági Fejezet 2019. évi költségvetési
többlet-előirányzatát a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (2)
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján támogatólag véleményezi az alábbi kiemelésekkel:

Az Országos Bírói Tanács a Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által 2018. május 9. napján feltett kérdést önállóan nem vizsgálja.

Üdvözli az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírák
illetmény-rendezése érdekében előterjesztett költségvetési többletigényét és azt mindenben támogatja.

Indokolás:

Üdvözli az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírói
első besorolások rendezésére vonatkozóan bejelentett
többletigényét, amely a bírák és az Országos Bírósági
Hivatal közötti jogviták megnyugtató rendezésének és
az országosan egységes besorolási gyakorlat kialakításának pénzügyi alapja.

A 2018. május 2. napján a 60/2018. (V. 02.) OBT határozattal elfogadott jelentés, általánosságban már választ
adott a Győri Ítélőtábla által feltett kérdésre.
A pályázatok elbírálása során a határidők megtartására vonatkozó kérdésre az Országos Bírói Tanács által a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (3) bekezdés f) pontja alapján
folytatott vizsgálat kiterjed.

A munkakörülmények folyamatos javítására előirányzott költségvetési tervek ugyancsak az Országos Bírói
Tanács kiemelt támogatását élvezik.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

74/2018. (VI. 06.) OBT
határozat

76/2018. (VI. 06.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a Kúria elnökének a bírói pályázatok elbírálása során 2017. évben folytatott gyakorlatáról szóló tájékoztatójáról – a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103.
§ (3) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján – az alábbi
véleményt alakította ki:

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők vezetői vizsgálatának elvégzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítéséről a nyilvánosan rendelkezésre álló
adatok alapján nem tud véleményt kialakítani.
Az Országos Bírói Tanács levélben megkeresi az Orszá-
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80/2018. (VII. 09.) OBT
határozat

gos Bírósági Hivatal elnökét a szükséges adatok közlése
végett.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

2012. január 1. óta az Országos Bírósági Hivatal elnöke
a kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők döntő
többségének a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 136. § (1) bekezdésben írtak ellenére a vezetői tevékenység vizsgálatát nem
végezte el.

77/2018. (VI. 06.) OBT
határozat

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által hivatkozott
folyamatos kontroll fontos, de önmagában az alakszerű
vizsgálatot nem pótolja. A vezetői tevékenység alakszerű
vizsgálatának lefolytatása garanciális jelentőségű.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének az évenként, bírósági szintenként és ügyszakonként a munkateher mérés és az országos munkateher meghatározása és felülvizsgálata kötelezettségének
teljesítéséről a rendelkezésre álló nyilvános adatok alapján nem tud véleményt nyilvánítani.

Az Országos Bírói Tanács jelzéssel él az Országos Bírósági Hivatal elnöke felé, hogy a vezetői tevékenység vizsgálatát a jövőben a Bszi. 76. § (6) bekezdés c) pontjában
írtaknak megfelelően végezze el.

Az Országos Bírói Tanács levélben megkeresi az Országos Bírósági Hivatal elnökét a szükséges adatok közlése
végett.

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

81/2018. (VII. 09.) OBT
határozat

78/2018. (VI. 06.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács megállapítja, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 76. §
(4) bekezdés e) pontjában foglalt kötelezettségének csak
részben tett eleget, mert az általa közölt adatok alapján
nem állapítható meg, hogy meghatározta volna az országos átlagos munka terhét.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a bírói és bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2017. évben folytatott gyakorlatának vizsgálatát az Országos Bírósági Hivatal elnöke által korábban
megküldött adatok alapján nem tudja teljes körűen elvégezni, ezért írásban fordul az Országos Bírósági Hivatal
elnökéhez a korábban megküldött táblázat kitöltése és
további kérdések megválaszolása érdekében.

Ennek azért lenne jelentősége, mert mint erre a Bszi.
általános indokolása rámutat „…az ügyteher különbségeket nem helyi problémaként, helyi érdekek mentén,
hanem a maga összetettségében, országosan kezelendő ügyként” kell értékelni „és a megfelelő, törvényben
biztosított eszközökkel” kell fellépni „az aránytalanságok
megszüntetése érdekében”. Ennek képezi alapját a Bszi.
76. § (4) bekezdés e) pontjában írt kötelezettség teljesítése.

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

79/2018. (VI. 06.) OBT
határozat

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a 2018. június 06. napján megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

82/2018. (VII. 09.) OBT
határozat

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírói és a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében adott
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tájékoztató, a szolgáltatott adatok hiányos volta miatt,
az Országos Bírói Tanács általi véleményezésre alkalmatlan.

alatt álló szervezeti egységben bíráskodó hozzátartozója
közötti összeférhetetlenség esetében az Országos Bírói
Tanács által adott felmentések gyakorlatáról.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országos Bírói
Tanács által kifejezetten kért, a pályázatok elbírálási határidejének betartására vonatkozó adatokat nem bocsátotta rendelkezésre.

9. Előterjesztés az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bíróknak az Országos Bírósági Hivatalba történő
beosztása, bíró kirendelése, valamint a központi igazgatási feladattal történő megbízás gyakorlatáról.

Az eredménytelenné nyilvánítás kapcsán az Országos
Bírói Tanács a 60/2018. (V. 02.) OBT határozatban – és
az annak alapjául szolgáló jelentésben – az álláspontját
kifejtette, az kiegészíteni nem kívánja.

10. Előterjesztés az OBT Iroda ügyviteli szabályzatáról.
11. Az Országos Bírói Tanács éves költségvetésére vonatkozó javaslat összeállítása.
12. A Magyar Igazságügyi Akadémia 2019-re vonatkozó
képzési tervének megvitatása.

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

83/2018. (VII. 09.) OBT
határozat
az Országos Bírói Tanács 2018. II. félévi üléstervéről

84/2018. (VII. 09.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az alábbiak szerint fogadta el
a 2018. II. félévi üléstervét:

Az Országos Bírói Tanács sajtószóvivőnek 2018. július
10. napjától kezdődően dr. Vadász Viktor OBT tagot jelöli
ki.

1. A 68/2018. (V. 16.) OBT határozattal létrehozott „A
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény módosítására történő javaslattételt előkészítő bizottság” előterjesztése.

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

2. Előterjesztés a Juhász Andor díjról szóló 2/2012. (III.
24.) OBT határozat módosítása tárgyában.

85/2018. (VII. 09.) OBT
határozat

3. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke tevékenységéről szóló féléves tájékoztató (Bszi. 76. § (8) bekezdés a)
pont).

Az Országos Bírói Tanács a 2018. július 09. napján megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

4. Előterjesztés a bíróságok költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolóról.

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

5. Előterjesztés az egyéb juttatások feltételeiről és
mértékéről.
6. Az Országos Bírói Tanács 49/2018. (IV. 04.) OBT határozattal elfogadott Szervezeti és működési szabályzatának módosítása.
7. Tájékoztatás az Országos Bírói Tanács nemzetközi
kapcsolatairól.
8. Előterjesztés a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (3) bekezdés h) pontja alapján a bírósági vezető és a vezetése
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Magyarország köztársasági elnöke

395.E/2018. (VI. 4.) OBHE
határozat
2018. június hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

Béresné dr. Szentgyörgyi Anita Ágnest, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Csiki Gábort, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Dvoracsek-Kutasi Dorottyát, a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
Engelthalerné dr. Szabó Szilvia jogi szakreferenst,
dr. Farkas Ervin jogi referenst,
Horváth Zoltán járási hivatalvezetőt,
Jakabné dr. Sándor Nórát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kardos Melindát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kecskés Zsófiát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Nadrai Norbert József jogtanácsost,
dr. Nagy Katalint, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Opor Gergely Lászlót, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Pincze Tamást, a Balassagyarmati Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Pocsainé dr. Cseuscsák Renátát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Sághi Ritát, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Tauber Tündét, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Tóth Éva Ritát, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Túróczyné dr. Hegedűs Inezt, a Miskolci Járásbíróság
bírósági titkárát

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2018. június 1. napjától
a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
dr. Hajdu Istvánnak, a Pécsi Járásbíróság elnökének,
2018. június 2. napjától
a Veszprémi Törvényszék illetékességi területén
dr. László Krisztinának, a Veszprémi Járásbíróság csoportvezetőjének
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2018. június 1. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
Kárásziné dr. Kicsiny Noémi Klára, a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettese
jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

a 2018. június 15. napjától 2021. június 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

404.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

kinevezte.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Béresné
dr. Szentgyörgyi Anita Ágnes bírót – a 915.E/2017. (XII.
19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15.
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408.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

napjával a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
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. Farkas Ervin bírót – a 913.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

405.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Csiki Gábor
bírót – a 907.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

409.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

406.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Horváth Zoltán
bírót – a 903.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Dvoracsek-Kutasi Dorottya bírót – a 865.E/2017. (XII. 14.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

410.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

407.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Jakabné dr.
Sándor Nóra bírót – a 900.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Engelthalerné
dr. Szabó Szilvia bírót – a 871.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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411.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Nagy Katalin bírót – a 876.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kardos
Melinda bírót – a 875.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

415.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

412.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Opor Gergely László bírót – a 911.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kecskés
Zsófia bírót – a 908.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

416.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

413.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Pincze
Tamás bírót – a 904.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Nadrai Norbert József bírót – a 870.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

417.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

414.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Po-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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zattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

csainé dr. Cseuscsák Renáta bírót – a 863.E/2017. (XII.
14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15.
napjával a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

421.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

418.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Túróczyné
dr. Hegedűs Inez bírót – a 846.E/2017. (XII. 13.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom
be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sághi Rita
bírót – a 901.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

436.E/2018. (VI. 18.) OBHE
határozat
a Debreceni Ítélőtábla elnökének
kinevezéséről

419.E/2018. (VI. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Balla Lajost
a 2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Debreceni Ítélőtábla elnökévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Tauber
Tünde bírót – a 874.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. június 15. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

495.E/2018. (VI. 26.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék elnökének
kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Kahler Ilona
Mártát a 2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni Törvényszék
elnökévé.

420.E/2018. (VI. 8.) 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. Tóth Éva
Rita bírót – a 866.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határo-
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497.E/2018. (VI.26.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék elnökének
kinevezéséről

kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. augusztus 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Hajnal Évát
a 2018. július 15. napjától 2024. július 14. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Kaposvári Törvényszék elnökévé.

503.E/2018. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kuris Katalin bírót – a 280.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. július 1. napjával
a Monori Járásbírósáról a Dabasi Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

498.E/2018. (VI. 26.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Husek Dánielt a 2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Kecskeméti Törvényszék
elnökhelyettesévé.

515.E/2018. (VII. 3.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állására a Bírósági Közlöny 2018/2. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

500.E/2018. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szilbereki-Vajda Dóra Andrea bírót – a 270.E/2018. (IV. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018.
július 15. napjával a Tatabányai Járásbírósáról a Keszthelyi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

517.E/2018. (VII. 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. Bánfalvi
Gábor bírót – a 267.E/2018. (IV.20.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. július 15. napjával
a Tatabányai Járásbíróságról a Komáromi Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

501.E/2018. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Papachristos Anna bírót – a 209.E/2018. (III.23.) OBHE határozattal
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523.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

527.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján, a Szolnoki
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2018/2. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi
állására a Bírósági Közlöny 2018/4. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

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

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

529.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

525.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján, a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2018/2. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és
ismételten kiírom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny 2018/4. számában kiírt
pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett
- eredménytelenné nyilvánítom.

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

531.E/2018. (VII. 9.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnöke vezetői tisztségének
megszűnéséről

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

526.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke vezetői tisztsége – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2018. július 14. napjával megszűnik, ezért őt 2018. július 15. napjától a Pécsi
Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Gyöngyné dr.
Kovács Gabriellát a 2018. július 15. napjától 2024. július 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szolnoki
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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534.E/2018. (VII. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

(IV.20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a Bjt. 20. § (2) bekezdése
alapján ismételten kiírom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hegedűs
Péter bírót – a 203.E/2018. (III. 23.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. augusztus 1. napjával a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

KIJELÖLÉSEK
338.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről

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

535.E/2018. (VII. 16.)OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Balogh Krisztinát és dr. Mészáros Ádám Zoltánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráit 2018. június
1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Lévárdi Ferenc bírót – a 205.E/2018. (III. 23.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. augusztus 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

536.E/2018. (VII. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

340.E/2018. (V. 16.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Romwalter
Péter bírót – a 204.E/2018. (III. 23.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. augusztus 1. napjával
a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Kriston-Puskás Ágnest, a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát 2018. június 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

355.E/2018. (V. 18.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

539.E/2018. (VII.18.) OBHE
határozat
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. Kájel Edinát, a Fővárosi Törvényszék bíráját, dr. Barnóczki Pétert, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bíráját 2018. június 1. napjától

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján
– érvényes pályázat hiányában - a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy polgári ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2018/3. számában a 272.E/2018.
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CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Gáspár Szilviát, a Kecskeméti Járásbíróság
bíráját 2018. június 25. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

a fiatalkorúak büntetőügyében írélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

426.E/2018. (VI. 13.) 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. Szelényiné dr. Roszik Erzsébetet, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót, továbbá dr. Csákányi Ildikó Klárát,
Csekéné dr. Szegedi Mónikát, dr. Ficsor Mihály Zoltánnét, Kiszel Zoltánné dr. Nyekita Györgyi Mártát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökeit és dr. Keszthelyi Csabát,
a Fővárosi Törvényszék bíráját 2018. június 25. napjától
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

491.E/2018. (VI. 25.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Beniczkyné dr. Kelemen Gyöngyit, az Egri Törvényszék bíráját 2018. június 25. napjától a közigazgatási
és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm

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

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

489.E/2018. (VI. 25.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben ítélkező bíró
kijelöléséről

514.E/2018. (VII. 3.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről
Szirbikné dr. Makó Tímeát, a Makói Járásbíróság bíráját 2018. szeptember 1. napjától, dr. Kavecsánszki Évát,
a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát 2018. július 16.
napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – Khinné dr. Resli Tímeát, a Nagykőrösi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018. június 25.
napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

KIRENDELÉSEK

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

378.E./2018. (V. 24.) OBHE
határozat
bíró Nyíregyházi Törvényszékre történő
kirendeléséről

490.E/2018. (VI. 25.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

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. Toma Attila László bírót - a Debreceni Ítélőtáblára 2018. június 1. napjától történő áthelyezésére

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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494.E./2018. (VI. 26.) OBHE
határozat
bíró Tatabányai Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

figyelemmel - 2018. június 1. napjától 2018. december
31. napjáig terjedő időtartamra, beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, a Nyíregyházi Törvényszékre kirendelem.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, dr. Élő Andrásnak, a Győri
Ítélőtábla bírájának, hozzájárulásával, a Tatabányai Törvényszékre történő kirendelését – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – 2018. július 1. napjától
2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

492.E/2018. (VI. 26.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth Andreának, a
Fővárosi Törvényszék bírájának, címzetes táblabírónak,
- hozzájárulásával, - a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül, 2018. július 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

499.E./2018. (VI. 26.) OBHE
határozat
bírák Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, dr. Gál Mariannát, a Szegedi
Törvényszék bíráját 2018. szeptember 1. napjától 2018.
november 30. napjáig terjedő időtartamra, továbbá dr.
Tolna Andrást, a Szegedi Járásbíróság csoportvezető bíráját 2018. szeptember 17. napjától 2018. november 30.
napjáig terjedő időtartamra - hozzájárulásukkal, eredeti
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett - a Szegedi
Ítélőtáblára kirendelem.

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

493.E/2018. (VI. 26.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének meghosszabbításáról a
Fővárosi Ítélőtáblára

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján Spiegelbergerné dr. Pofonka
Mariannak, a Budapest Környéki Törvényszék bírájának
– hozzájárulásával – a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül, 2018. július 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

EGYÉB HATÁROZATOK
484.E/2018. (VI. 25.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Hornyák
Szabolcs János, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2018. július 1. napjától 2019.
január 14. napjáig terjedő határozott időtartamra meg-

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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504.E/2018. (VI. 28.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék elnöke
vezetői tisztségének megszűnéséről

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

485.E/2018. (VI.25.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Benkó Anna Andrea,
a Balassagyarmati Törvényszék elnöke vezetői tisztsége
– a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018. június 30. napjával megszűnik, ezért őt 2018. július 1. napjától a Balassagyarmati Törvényszékre tanácselnöknek
kinevezem.

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

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

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

505.E/2018. (VI. 28.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

496.E/2018. (VI. 26.) 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)
bekezdés d) pontja és 9. § (4) bekezdés a) pontja alapján dr. Katona Rita, a Dunakeszi Járásbíróság bírájának a
Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére szóló büntető
ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása 2018.
július 1-ei hatállyal megszűnik.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Resán
Dalma, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. augusztus 5. napjától
2019. augusztus 4. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

502.E/2018. (VI. 27.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

506.E/2018. (VI. 28.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Kis István, a Szolnoki
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018. június
30. napjával megszűnik, ezért őt 2018. július 1. napjától a
Szolnoki Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Czipa Zsuzsanna Rebeka, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását
2018. június 30. 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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507.E/2018. (VI. 28.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

510.E/2018. (VI. 28.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Beznicza Árpád, a
Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2018. június 30. napjával megszűnik, ezért őt 2018. július 1. napjától a Zalaegerszegi Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Pintér Mária, a
Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018. június 30. napjával
megszűnik, ezért őt 2018. július 1. napjától a Budapest
Környéki Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

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

508.E/2018. (VI. 28.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

516.E/2018. (VII.3.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Győri Járásbíróságra történő beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Pongrácz Zsolt István,
a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018. június 30. napjával megszűnik,
ezért őt 2018. július 1. napjától a Szolnoki Törvényszékre
tanácselnöknek kinevezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Karolina Etelka, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2018. július 31. napjával megszűnik, ezért 2018.
augusztus 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Győri Járásbíróságra beosztom.

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

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

509.E/2018. (VI. 28.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

519.E/2018. (VII. 5.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Csanádi Lajos, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztsége
– a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018.
június 30. napjával megszűnik, ezért őt 2018. július 1.
napjától a Zalaegerszegi Törvényszékre tanácselnöknek
kinevezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § d) pontja és a 141. § (4) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Sarkadi Anikó, a
Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége
2018. augusztus 28. napjával megszűnik, ezért őt 2018.
augusztus 29. napjától a Debreceni Törvényszékre bírói
beosztásba helyezem.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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521.E/2018. (VII. 06.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

A Szegedi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Benedek Tibort, a Szegedi Ítélőtábla bíráját 2018. december 1. napjától határozatlan időre a Szegedi Ítélőtáblára tanácselnöki munkakörbe.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Laukó Olga, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. július 9.
napjával megszüntetem.

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

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

dr. Péter Kittit a 2018. július 16. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Balassagyarmati
Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

522.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A Debreceni Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Sal Ildikót,
dr. Tóth Katalint, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság bíráit
2018. június 20. napjától,
dr. Lugosi Tímea Beátát, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bíráját 2018. július 1. napjától
nyomozási bírói feladatok ellátására.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fülöp
Natasa Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2018. július 16. napjától 2019. január 15. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

Az Egri Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Egri Zoltánt, a Hevesi Járásbíróság elnökét a 2018.
július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Hevesi Járásbíróság elnökévé,
dr. Nádas Katalint, a Hatvani Járásbíróság elnökét a
2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Hatvani Járásbíróság elnökévé,
Petőné dr. Bodai Máriát, a Füzesabonyi Járásbíróság elnökét a 2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Füzesabonyi Járásbíróság elnökévé,

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Kúria elnöke
kinevezte

dr. Csák Zsoltot, a Kúria bíráját 2018. július 1. napjától
határozatlan időre,
dr. Kalas Tibort, a Kúria kollégiumvezetőjét 2016. július
6. napjától határozatlan időre
a Kúrára tanácselnöki munkakörbe.

kijelölte

Nyikesné dr. Lázár Erzsébetet, az Egri Járásbíróság bíráját a 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig
terjedő időtartamra büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Rigó Zsuzsannát a 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kiss Nórát a 2018. július 4. napjától 2019. január 3.
napjáig terjedő időtartamra
a Fővárosi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

Zarándné Estók Flórát a 2018. július 1. napjától 2018.
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december 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kocsis Miklóst, a 2018. július 2. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Völcsey Balázs Istvánt, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2018. július 9. napjától határozatlan
időre
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,

bírói feladatok ellátására.
A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

Őzéné dr. Hajdu Máriát, a Szentesi Járásbíróság elnökét
a 2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Szentesi Járásbíróság elnökévé.

kijelölte

A Szekszárdi Törvényszék elnöke

dr. Vadász Viktort, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2018.
július 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Ábrahám Péter Lajost, a Bonyhádi Járásbíróság bíráját a 2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Bonyhádi Járásbíróság elnökévé,
Heiterné dr. Schmidt Györgyit, a Tamási Járásbíróság
bíráját a 2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Tamási Járásbíróság elnökévé.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Éles Róbertet, a Kaposvári Járásbíróság bíráját a
2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Kaposvári Járásbíróságra csoportvezető
bírói munkakörbe,

A Szolnoki Törvényszék elnöke

beosztotta

kinevezte

Zabné dr. Boti Zsuzsannát a Kaposvári Járásbíróság csoportvezető bíráját – vezetői tisztségének lejártára figyelemmel – 2018. július 1. napjától a Kaposvári Járásbíróságra bírói munkakörbe,

dr. Budai Lászlót, a Jászberényi Járásbíróság elnökét a
2018. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Jászberényi Járásbíróság elnökévé,
dr. Nagy-Lukácsi Juditot 2018. június 1. napjától a Jászberényi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

kijelölte

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

dr. Hirtling Ibolyát, a Siófoki Járásbíróság elnökét,
dr. Balázs Juditot,
dr. Kovacsics Istvánt,
dr. Nyéki Ákost
a Siófoki Járásbíróság bíráit a 2018. július 1. napjától
2018. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Siófoki Járásbíróság illetékességi területére nyomozási bírói
feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Horváth Zsoltot, a Lenti Járásbíróság bíráját a 2018.
július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Lenti Járásbíróság elnökévé,
dr. Turopoli Tibort, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját
2018. július 16. napjától határozatlan időre a Zalaegerszegi Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

kijelölte

dr. Dávida Ágotát,
dr. Polyák Mónikát,
dr. Szilvásiné dr. Sándor Ágnest, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráit 2018. július 1. napjától,
Becserné dr. Szarka Zsuzsannát,
dr. Csorba Anikót,
dr. Ördögh Lászlót, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráit
2018. július 16. napjától
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére nyomozási

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
a Ceglédi Járásbíróság elnöki álláshelyére a 2018/2. számú Bírósági Közlönyben, 2018. április 16-ai határidővel
kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.
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A Miskolci Törvényszék elnöke

megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.

a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi álláshelyére a 2018/1. számú Bírósági
Közlönyben, 2018. április 16-ai határidővel kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján
eredménytelenné nyilvánította.

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

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
a Fehérgyarmati Járásbíróság elnöki álláshelyére a
2018/2. számú Bírósági Közlönyben, 2018. április 30-ai
határidővel kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

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

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése

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

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

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

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a
központi bírósági honlapon jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak

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

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
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esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt
a pályázati felhívás tartalmazza.

segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.

3. A pályázat

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

3.1. A pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid
kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi
ezek megvalósítását.

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

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

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

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

5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás esetén a
hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő 15 napon belül
a bírói tanács a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat
a bírói tanács a Bjt. 14. § (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.

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

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:

3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz

•
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szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

vezésre,
•
a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

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

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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.

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében pályázat útján kell betölteni.

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

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

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

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A motivációs levél
terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel, géppel
írott – A/4-es oldal lehet.
A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:

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

•
a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok a http://mia.birosag.hu honlapról letölthetők)
•
motivációs levelet
•
a pályázó önéletrajzát
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését
tanúsító egyetemi igazolást
•
a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.

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

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5)
bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B.
§-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendel-
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Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni,
úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.

kezések alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást
•
a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és
lepecsételt igazolást
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama
legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt igazolást,
•
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
•
a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített
másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude”
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
•
a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
•
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat
másolatát
•
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát
•
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát.

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás)
tájékozódhatnak.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI
PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli) illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3.
helyezést ért el vagy különdíjat kapott, elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése útján
hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.
Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen benyújtható
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
•
a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
•
amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát
követően szerez jogosultságot többletpontra, az ezt igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga megkezdésének
időpontjáig rendelkezésre álljon.
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

európai jogi szaktanácsadó titkári tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére az a bírósági titkár pályázhat, aki
az európai jog területén magas szintű elméleti és
gyakorlati ismeretekkel
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú
államilag elismert komplex (korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

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

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

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

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

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2018. szeptember 5. 16.00 óra.
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 14. napja 14.00 óra.

520.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Balassagyarmati
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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524.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati
kiírásáról

tekintettel a megtörtént és várható létszámfejlesztések
személyi és tárgyi kihatásainak kezelésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 14. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

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

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

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.

528.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére
pályázatot hirdet.

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 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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki Törvényszék
Büntető Kollégiuma működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglal-
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séhez és kezeléséhez.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 14. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

530.E/2018. (VII. 6.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 14. 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 Gazdasági Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

551.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék PolgáriKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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A Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettese pályázatot hirdet

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

a Salgótarjáni Járásbíróság elnöki álláshelyének (21.
számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói 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 Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Debreceni 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 pályaműnek tartalmaznia kell a Salgótarjáni 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 Balassagyarmati Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 14. 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. szeptember 20. napja 16.00 óra.

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

A pályázat beadásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkárság (2660 Ba-
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A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 15. napja.

lassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

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

1. az Érdi Járásbíróság elnöki álláshelyének betöltésére.

2. az Érdi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell az Érdi Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 15. napja.

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 27. napja 16.00 óra.

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

a Békéscsabai Járásbíróság elnöki álláshelyének (34.
számú) betöltésére.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Kunszentmiklósi Járásbíróság elnöki álláshelyének (47. számú) betöltésére.

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

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kunszentmiklósi 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 Kecskeméti 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),
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szerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

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

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

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

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

2. a Kecskeméti Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (49. számú) betöltésére.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Szikszói Járásbíróság elnöki álláshelyének (54.
számú) betöltésére.

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

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szikszói 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 Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívá-
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− 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.

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 pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 14. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 14. napja.

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

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

2. a Miskolci Törvényszék csoportvezető bírói (büntetés-végrehajtás) álláshelyének (20. számú) betöltésére.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fehérgyarmati Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket
és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
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552.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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 Dabasi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (133. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 1 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Dabasi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
547.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon
16 járásbírósági bírói álláshelyre

553.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Az Érdi Járásbíróságon 10 polgári ügyszakos járásbírósági bírói álláshely és 6 büntető ügyszakos járásbírósági
bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Monori Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (160. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat kiírására a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § (2) bekezdésére
tekintettel kerül sor.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Monori Járásbíróság Elnöki Titkársága (2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 69.)

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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554.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Gödöllői Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (150. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.)

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 1 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.
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. szeptember 17. napja.

556.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel u. 6.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki bírói (32.
számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
szóló döntésemet 2018. december 11. napjáig elhalasztom.

555.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

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

543.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
(224. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2019. január 4. napjáig elhalasztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Egri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (33. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

542.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.

A Debreceni Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos
törvényszéki bírói (39. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

65

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/6. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

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

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (610. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

550.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.

A Gyöngyösi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (57. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Gyöngyösi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 44.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (359. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

540.E/2018. (VII.18.) 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. augusztus 21. napja.

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.

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

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (396. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.)

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

544.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

546.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kisvárdai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Tatabányai Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (53. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Kisvárdai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (53. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Kisvárdai Járásbíróság Elnöki Titkársága (4600 Kisvárda,
Aradi Vértanúk tere 10.)

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

557.E/2018. (VII.19.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

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

545.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
(24. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2018. december 22. napjáig
elhalasztom.

A Pécsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (78. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
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EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszéken és területén működő bíróságokon bírósági titkári álláshelyek betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. december 20. napja.

1

a Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Kecskeméti Törvényszéken 			
a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon		

3
1

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
a Nyíregyházi Törvényszéken			

1

a Pécsi Törvényszék elnöke
a Pécsi Járásbíróságon				1
a Siklósi Járásbíróságon				1

A pályázatok beadásának helye
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16. vagy az Elnöki Kezelőirodán II. 16.)

a Szekszárdi Törvényszék elnöke
a Szekszárdi Járásbíróságon 			

A Szekszárdi Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

2

a Székesfehérvári Törvényszék elnöke
a Sárbogárdi Járásbíróságon 			
1
a Székesfehérvári Járásbíróságon		
1

a Szekszárdi Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely
betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. augusztus 10. napja.
A pályázatok beadásának helye
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

a Szolnoki Törvényszék elnöke
a Szolnoki Járásbíróságon 			

1

a Szombathelyi Törvényszék elnöke
a Szombathelyi Járásbíróságon 			

1

a Veszprémi Törvényszék elnöke
Veszprémi Járásbíróságon			1
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
a Nagykanizsai Járásbíróságon			
1
a Zalaegerszegi Járásbíróságon			
1
fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot hirdet.

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Fővárosi Törvényszéken 			

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Marcali Járásbíróságon 			

10

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. augusztus 24. napja 14.00 óra.

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
a Salgótarjáni Járásbíróságon			
1

Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2018. szeptember 6. napja.

a Budapest Környéki Törvényszék elnöke
a Ceglédi Járásbíróságon 			
1
a Szentendrei Járásbíróságon			
1
a Váci Járásbíróságon				1
a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon					1

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2018. szeptember 19. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. október 24. napja.

a Győri Törvényszék elnöke
a Győri Járásbíróságon 				

2

a Gyulai Törvényszék elnöke
a Békéscsabai Járásbíróságon 			
a Gyulai Járásbíróságon 				

Az állások betöltésének időpontja:
2018. november 5. napja.

1
1

A pályázatok beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
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1 példányban postai úton vagy személyesen - igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával - kell benyújtani olyan
időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó
napján megérkezzen.

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése

Néhai dr. Bolvári Csabának, a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesének az AB 203233 számú bírói igazolványa,
Kálóczi Juditnak, a Szegedi Törvényszék tisztviselőjének
a BA 182156 számú,
Orlik Mónikának, az Országos Bírósági Hivatal tisztviselőjének a BA 184843 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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