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79/2015. (II. 16) OBHE számú határozat a Balassagyarmati Törvényszéken egy bírói álláshely
megszüntetéséről és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE számú határozat módosításáról
88/2015. (III. 2.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalban egy bírósági titkári álláshely
megszüntetéséről és az Országos Bírósági Hivatal létszámának meghatározásáról szóló 248/2014.
(VI. 12.) OBHE számú határozat módosításáról
90/2015. (III. 2.) OBHE számú határozat a Kúrián egy bírósági titkári álláshely létesítéséről és a
bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII.02.) OBHE számú határozat módosításáról
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8/2015. (II.10.) OBT határozat
9/2015. (II.10.) OBT határozat
10/2015. (II.10.) OBT határozat
11/2015. (II.10.) OBT határozat
12/2015. (II.10.) OBT határozat
13/2015. (II.10.) OBT határozat
14/2015. (II. 10.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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CÍM ADOMÁNYOZÁS
78/2015. (II. 13.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény alapján 2015. február hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
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TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
77/2015. (II. 12.) OBHE számú határozat a Szekszárdi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
80/2015. (II. 18.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
81/2015. (II. 18.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
86/2015. (II. 25.) OBHE számú
megbízásáról

határozat az európai jogi szaktanácsadók koordinátorának

89/2015. (III. 2.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
66/2015. (II. 12.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
67/2015. (II. 12.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok
kijelöléséről
76/2015. (II. 12.) OBHE számú
kijelöléséről

határozat a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró

82/2015. (II. 23.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
83/2015. (II. 24.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
87/2015. (II. 27.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
95/2015. (III. 9.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bírák Szegedi Törvényszékre történő

kirendelésének

97/2015. (III. 12.) OBHE számú határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
84/2015. (II. 24.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

85/2015. (II.24.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

94/2015. (III. 9.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásáról
99/2015. (III. 16.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK  SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
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A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

15

PÁLYÁZATOK

15

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtójelölti állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
91/2015. (III. 4.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
92/2015. (III. 9.) OBHE számú határozat a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki állásának pályázati
kiírásáról
96/2015. (III. 11.) OBHE számú határozat a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet
A Gyulai Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Szegedi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Szombathelyi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Tatabányai Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Szekszárdi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Veszprémi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÓJELÖLTI PÁLYÁZAT
A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
HÍREK

24
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
Bírósági Hivatal létszámának meghatározásáról szóló
248/2014. (VI.12.) OBHE számú határozatot:

HATÁROZATOK
79/2015. (II. 16) OBHE számú
határozat
a Balassagyarmati Törvényszéken egy bírói
álláshely megszüntetéséről és a bíróságok
2014. július 1.napján engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 02.) OBHE számú határozat
módosításáról

Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
2015. március 1. napjától 277 fő, melyen belül az
- engedélyezett bírósági titkári létszám: 26 (I/1. fizetési
osztály/fokozatú).

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Balassagyarmati Törvényszék egy
bírói álláshelyét (17. számú) 2015. április 1-jei hatállyal
megszüntetem.

90/2015. (III. 2.) OBHE számú
határozat
a Kúrián egy bírósági titkári álláshely
létesítéséről és a bíróságok 2014. július 1.
napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014.
(VII.02.) OBHE számú határozat módosításáról

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. április
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE
számú határozat 3.2.1. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján – az európai jogi szaktanácsadók
koordinátora tevékenységének segítése végett - 2015.
március 1-jei hatállyal a Kúrián egy I/1. fizetési osztály/
fokozatú bírósági titkári álláshelyet rendszeresítek.

A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
3.2.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 17 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014.
(VII. 02.) OBHE számú határozat 1.2. pontját:

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

88/2015. (III. 2.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalban egy bírósági
titkári álláshely megszüntetéséről és az
Országos Bírósági Hivatal létszámának
meghatározásáról szóló 248/2014. (VI. 12.)
OBHE számú határozat módosításáról

A Kúria engedélyezett
1.2. bírósági titkári létszáma: 16 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján 2015. március 1-jei hatállyal az
Országos Bírósági Hivatalban egy I/1. fizetési osztály/
fokozatú bírósági titkári álláshelyet megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. március
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom az Országos
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3.

a pályamű tekintetében
a) annak részletessége
b) az abban foglalt igazgatási elképzelések ütemezése
c) a pályázati tervek meghatározottsága és megvalósíthatósága
d) annak innovatív szemlélete és összhangja a pályázati felhívásban foglaltakkal

4.

a pályázó tekintetében
a) meghallgatása során tanúsított felkészültsége
b) igazgatási vezetői tapasztalata
c) a korábbi igazgatási vezetői munkájának színvonala
d) bírói gyakorlata, bírói munkájának szakmai színvonala
e) a központi és helyi igazgatási feladatokban történő
részvétele
f) közösségi életben való részvétele

8/2015. (II.10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a 2014. I. félévi tevékenységről szóló beszámolóját tudomásul vette.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

9/2015. (II.10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH elnökének Tájékoztatóját az ÁROP projektekkel kapcsolatosan elért eredményekről, fejlesztésekről

Az OBT az azonos elbírálás elvét gyakorolja a pályázó
beosztási helyétől függetlenül.

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az OBT csak különösen indokolt esetben adja egyetértését, ha a véleményező szerv vagy szervek szavazásán
az érvényesen leadott szavazatok számához képest:
c) a kinevezési jogkör gyakorlója által kinevezésre
javasolt pályázó támogató szavazatainak száma
egyharmadot nem ér el, vagy a nem támogató szavazatainak száma meghaladja a támogató szavazatainak számát.
d) A véleményező szerv által első helyen kinevezésre javasolt pályázó támogató szavazatainak száma
kétharmadot ér.

10/2015. (II.10.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács vezetői kinevezések során
gyakorolt egyetértési jogának elveiről
Az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. tv. 103. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt egyetértési jogát a vezetői álláshelyre benyújtott valamennyi
pályamű ismeretében, az előterjesztő részletes indokai
alapján gyakorolja.

Az OBT határozatát zárt ülésen, titkos szavazással a következő okiratok értékelése alapján hozza:
- pályaművek
- szakmai önéletrajzok
- a véleménynyilvánításról készült jegyzőkönyvek
- meghallgatási jegyzőkönyvek

Az OBT a határozatának meghozatalakor a következő
szempontokat veszi figyelembe:

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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11/2015. (II.10.) OBT
határozat

6.§.A beérkező kérelmet, az OBT soros elnöke a Bizottság tagjai részére az állásfoglalás előkészítése érdekében 8 napon belül továbbítja.

Az Országos Bírói Tanács elfogadta az OBT Tanács által a Bírák Etikai Kódexének értelmezése, hatályosulása
érdekében kiadott állásfoglalás meghozatalának eljárási
rendjét az alábbiak szerint

7.§. (1) A Bizottság az állásfoglalást határozati javaslattal
és az indokolás tervezetével a kérelem átvételét követő
30 napon belül előkészíti és az OBT soros elnöke részére
megküldi.

1.§.Az Etikai Kódex magatartási szabályainak értelmezése, hatályosulása érdekében az Országos Bírói Tanács
(OBT) a hozzá benyújtott kérelem alapján állásfoglalást
ad ki.

(2) Az OBT soros elnöke kivételesen indokolt esetben az
előkészítésre ettől eltérő határidőt is megállapíthat, ebben az esetben erről a kérelmezőt is tájékoztatja.
8.§ A Bizottság az előkészítés során a tagjai által esetileg
meghatározott módon jár el és fogalmazza meg javaslatát.

2.§.(1) A kérelem előterjesztésére csak bíró jogosult.
(2) A kérelem nem irányulhat konkrét személlyel szembeni eljárás lefolytatására.

9.§. Az OBT az állásfoglalását a Bizottság előkészítő iratának átvételét követő 45 napon belül az OBT rendes
ülésén szótöbbséggel hozza meg.

(3) Amennyiben a kérelmet nem bíró terjeszti elő, vagy
tartalma szerint konkrét személlyel szembeni eljárás
lefolytatására irányul, azt az OBT soros elnöke érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja. Erről a következő ülésen tájékoztatja az OBT-t.

10.§. Az OBT az Etikai Kódexszel kapcsolatos állásfoglalásait az OBT honlapján közzéteszi, arról a kérelmezőt és
az OBH elnökét közvetlenül is tájékoztatja.

3.§.A kérelmet az OBT-nek címezve az OBT Irodára
(1055. Budapest, Szalay u.16.) kell benyújtani írásban
vagy elektronikus úton az obt@obt.birosag.hu email
címre.

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

4.§.Az állásfoglalás meghozatalának előkészítését az
OBT tagjaiból álló három tagú Etikai Állásfoglalás Előkészítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi.

12/2015. (II.10.) OBT
határozat

5.§.(1) Az OBT tagjai a Bizottságban családi nevük kezdőbetűje szerinti ABC sorrendben vesznek részt, hat hónapos időtartamban. A soros elnök az aktuális bizottság
tagjait működésük időtartamáról tájékoztatja.

Az Országos Bírói Tanács a Bszi. 103. § (3) bekezdés h)
pontja alapján figyelemmel arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2014. szeptember 1. napjától 2015.
február 28. napjáig, majd 2015. március 1. napjától
2016. február 28. napjáig terjedő időtartamra dr. Bicskei Ildikót kirendelte a Budapest Környéki Törvényszékre, megállapítja, hogy a kirendelés időtartamáig nem áll
fenn összeférhetetlenség dr. Bicskei Ferenccel, a Kecskeméti Törvényszék Elnökével.

(2) Amennyiben az állásfoglalás előkészítésében a Bizottság valamely tagja akadályoztatása vagy más ok miatt részt venni nem tud, úgy köteles ezt haladéktalanul
az OBT soros elnöke részére bejelenteni, aki a Bizottság
munkájában való eseti részvételre az OBT tagjai közül az
(1) bekezdés szerinti soron következő tagot kéri fel, és
erről a bizottság tagjait értesíti.

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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13/2015. (II.10.) OBT
határozat

14/2015. (II. 10.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Gerber Tamás, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke és dr. Solymos Dóra, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája,
valamint dr. Gerber Csilla, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája között felmerülő összeférhetetlenségi ok megszüntetése alól nem ad felmentést.

Az Országos Bírói Tanács dr. Csábráki Hajnalka, a Szekszárdi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőjévé történő kinevezésével egyetért.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍM ADOMÁNYOZÁS

Magyarország köztársasági elnöke

78/2015. (II. 13.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján 2015. február
hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

dr. Falucskai Krisztinát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Grőber Krisztiánt, a Tatabányai Járásbíróság bíráját,
dr. Knapik Zoltánt, Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Szarka Balázst, a Kaposvári Járásbíróság bíráját,

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként

dr. Vida-Sós Tündét, a Szegedi Járásbíróság bíráját 2015.
március 1. napjától,

a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
dr. Makkai Zsoltnak, a Pécsi Járásbíróság bírájának

dr. Vass Pétert, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
2015. április 1. napjától határozatlan időtartamra,

2015. február 1. napjától,

Szakácsné dr. Székács Viktóriát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát,

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Ottné dr. Simon Enikőnek, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának

dr. Tárnoki Györgyit, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírósági titkárát, a 2015. március 1. napjától 2018. február 28.
napjáig terjedő időtartamra bíróvá

2015. február 13. napjától címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

kinevezte,

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

dr. Pintérné dr. Polyák Melinda, a Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróság bírájának kinevezését a 2015.
március 1. napjától 2018. február 28. napjáig,

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

dr. Bozsó Péter, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírájának kinevezését a 2015. április 1. napjától
2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra

77/2015. (II. 12.) OBHE számú
határozat
a Szekszárdi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről

meghosszabbította.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként – az Országos Bírói
Tanács 14/2015. (II. 10.) OBT számú határozatára figyelemmel
– dr. Csábráki Hajnalkát a 2015. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szekszárdi
Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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80/2015. (II. 18.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

érkezett - eredménytelenné nyilvánítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 26.§ (1) bekezdése alapján Szakácsné dr. Székács Viktória bírót – első bírói kinevezésére tekintettel - 2015. március
1. napjával a Szolnoki Járásbíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIJELÖLÉSEK
66/2015. (II. 12.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17.
§ (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkező bírák kijelöléséről

81/2015. (II. 18.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Diósdi Mária és dr. Makkai Zsolt pécsi járásbírósági bírákat 2015.
február 20. 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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Tárnoki Györgyi bírót –
első bírói kinevezésére tekintettel - 2015. március 1. napjával
a Karcagi Járásbíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

67/2015. (II. 12.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

86/2015. (II. 25.) OBHE számú
határozat
az európai jogi szaktanácsadók koordinátorának
megbízásáról

Dr. Acsádi Tímeát, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát és
dr. Fromm Tünde Máriát, a Ráckevei Járásbíróság bírósági titkárát 2015. március 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 7/2013. (VII.
22.) OBH utasítás 11. §-ának (1) bekezdése alapján, dr. Osztovits Andrást, a Kúria bíráját megbízom az európai jogi szaktanácsadók koordinátori feladatainak ellátásával a 2015. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamra.

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

76/2015. (II. 12.) OBHE számú
határozat
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

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

89/2015. (III. 2.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr.
Czifra Zsuzsannát, a Miskolci Járásbíróság bíráját 2015. február 15. napjától a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró
bíróvá kijelölöm.

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 Gyulai
Törvényszék elnöki állására a Bírósági Közlöny 2014/12. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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82/2015. (II. 23.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

95/2015. (III. 9.) OBHE számú
határozat
bírák Szegedi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel –
hozzájárulásával – dr. Rácz Esztert, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját és dr. Katona Ritát, a Dunakeszi Járásbíróság
bíráját 2015. március 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. § (1) bekezdése alapján – eredeti beosztásukból
eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett – dr. Nagy
László debreceni törvényszéki tanácselnök, hadbíró ezredest
és dr. Vatai István debreceni törvényszéki bíró, hadbíró alezredest – hozzájárulásukkal – a 2015. április 1. napjától 2015.
május 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszékre ismételten kirendelem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

83/2015. (II. 24.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

97/2015. (III. 12.) OBHE számú
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

Dr. Józsa Líviát, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját 2015. április
1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –

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

KIRENDELÉSEK

1. dr. Szathmáry Bélát, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bíráját eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, továbbá

87/2015. (II. 27.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről

2.
ját,

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. Benedek Tibort,
a Gyulai Törvényszék bíráját – eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2015. március 5.
napjától 2015. június 4. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi
Ítélőtáblára kirendelem.

Salamonné dr. Piltz Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírá-

3. dr. Huber Gábort, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját,
4.

dr. Jávori Tündét, az Egri Törvényszék bíráját,

5.

dr. Imre Zitát, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökét,

6. dr. Káldi Zoltánné dr. Kollár Csillát, a Székesfehérvári Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját,

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

7. dr. Kovács Zsoltot, a Veszprémi Törvényszék bíráját
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett, 2015. április 1. napjától 2015. június 30.
napjáig terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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EGYÉB HATÁROZATOK

99/2015. (III. 16.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

84/2015. (II. 24.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként kijelölöm a Fővárosi Ítélőtáblát olyan bírósággá, ahol a Polgári Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bozsó Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2015. március 1. napjától 2015. augusztus
31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

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

A KÚRIA ELNÖKÉNEK, A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA
ELNÖKÉNEK ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

85/2015. (II.24.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A Kúria elnöke
kinevezte
dr. Makai Katalint, a Kúria bíráját 2015. március 1. napjától határozatlan időre a Kúriára tanácselnöki munkakörbe.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Horváth
Helgát, a Lenti Járásbíróság bíráját 2015. március 1. napjától 2015. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte
dr. Gál Juditot, a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezető-helyettesét 2015. február 5. napjától - lemondására tekintettel - határozatlan időre a Fővárosi Ítélőtáblára tanácselnöki munkakörbe,

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

Balassagyarmati Törvényszék elnöke

94/2015. (III. 9.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásáról

kinevezte
dr. Márton Évát, a Balassagyarmati Törvényszék bírósági fogalmazóját 2015. február 1. napjától határozatlan
időre a Balassagyarmati Törvényszékre bírósági titkári
munkakörbe,
Magyarné dr. Korill Krisztinát 2015. március 1. napjától
határozatlan időre a Pásztói Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Aszódi Lászlót, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2015. március 15.
napjától 2016. március 15. napjáig terjedő határozott
időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben
– az Igazságügyi Minisztériumba beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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megszüntette
dr. György Júlia Aranka, a Fővárosi Törvényszék bírósági
fogalmazójának szolgálati jogviszonyát - közös megegyezésre tekintettel - 2015. március 14-ei hatállyal.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Tóth Dávidot 2015. február 1. napjától határozatlan
időre a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumába bírósági titkári munkakörbe,

A Győri Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Donáth Évát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját a
2015. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő
időtartamra a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnökévé.

kijelölte
dr. Tóth Dávidot egyúttal szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá,
dr. Katona Ritát, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját 2015. február 11. napjától nyomozási bírónak.
A Debreceni Törvényszék elnöke

A Kaposvári Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Tímár Tündét, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját a 2015. március 1. napjától 2021. február 28.
napjáig terjedő időtartamra a Kaposvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökévé.

kinevezte
dr. Mórocz Marietta Eleonórát, a Debreceni Törvényszék bírósági ügyintézőjét a 2015. február 16. napjától
2016. február 15. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

áthelyezte
dr. Nagy Ildikót, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság bírósági
titkárát 2015. március 1. napjától határozatlan időre a
Debreceni Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

kijelölte
dr. Czuprák Edititet,
dr. Kerekes Ritát,
dr. Láposné dr. Kicsák Tündét,
dr. Molnár Istvánt, a Mátészalkai Járásbíróság bíráit 2015. február 9. napjától nyomozási bírónak.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte
Jaszenákné dr. Hamvas Zsuzsannát a 2015. március 1.
napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumába,
dr. Mihalik-Kálmán Andreát, a Fővárosi Törvényszék
fogalmazóját 2015. március 1. napjától határozatlan
időre a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári
munkakörbe,

A Pécsi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Schwalm Andreát, a Mohácsi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2015. február 15. napjától határozatlan időre a Mohácsi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Szegedi Törvényszék elnöke

beosztotta
Báderné dr. Szakter Gabriellát és
dr. Milkovics Petrát a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát 2015. március 1. napjától határozatlan időre a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,

kijelölte
dr. Werner Zsoltot, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát 2015. február 20. napjától büntető, polgári (gazdasági) és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében
eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

áthelyezte
dr. Gulyás Cecíliát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2015. március 1. napjától határozatlan időre a Budai Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Oláh Péter Balázst, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2015. március 1. napjától határozatlan
időre a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Mándi Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökét
a 2015. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő időtartamra a Szekszárdi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettesévé.
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A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

eredménytelenné nyilvánította.

kinevezte
dr. Brettschneider Zitát a 2015. február 16. napjától 2016.
február 15. napjáig terjedő időtartamra a Dunaújvárosi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Szombathelyi Törvényszék elnöke

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

kinevezte
dr. Szabó Márkot 2015. március 1. napjától határozatlan időre a Szombathelyi Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe,
áthelyezte
dr. Milkovics Petrát, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági
titkárát 2015. március 1. napjától határozatlan időre a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az ítélő-táblák, valamint a törvényszékek elnökeinek bírósági
vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén, valamint a 130. § (2)
bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Potháczki Dórát - a Győri Törvényszékről történt áthelyezésére tekintettel - 2015. február 1. napjától határozatlan időre a Tatabányai Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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

A Veszprémi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Vidosa Noémit a 2015. március 1.napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Tapolcai Járásbíróság elnökévé,
dr. Nagy Ibolya Adélt 2015. március 1. napjától határozatlan időre a Veszprémi Törvényszékre bírósági titkári
munkakörbe.

A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői
állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához
3 példányban kell benyújtani.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.

kinevezte
dr. Pápai Ferencet, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2015. január 1. napjától határozatlan időre a Zalaegerszegi Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

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 Szegedi Törvényszék elnöke a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. § (1)
bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói
állására a Bírósági Közlöny 2014/12. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett -
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1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz
való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

- a bírósági és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatok,
- az elnök összbírói értekezletre készített tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

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.

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 törvényszéki végrehajtójelölti állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók

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

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
257. § (1)-(2) bekezdése folytán alkalmazott 241. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

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 pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró körülmény 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 hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely az Iasz. 37/B § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult
az adatok kezelésére.

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

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. 241. § (2) bekezdésében foglalt kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát,
vagy azok hiteles másolatát,
- a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

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

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
91/2015. (III. 4.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

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

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

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Gyulai Törvényszék
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,
− 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 előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (civilisztikai ügyszakban a törvényszék másodfokán egy tárgyaló
tanácsra jutó folyamatban maradt ügyek számának évek
óta tartó emelkedésének megállítása, a törvényszék
első fokán az egy tárgyaló tanácsra jutó befejezések
számának növelése, büntető ügyszakban a törvényszék

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- a személyes adatait és a rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
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zott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (civilisztikai ügyszakban a járásbíróságokon, valamint a törvényszék első- és másodfokán az egy tárgyaló tanácsra jutó
befejezések számának növelése, járásbírósági szinten az
éven túl folyamatban maradt gazdasági perek számának
csökkentése, büntető ügyszakban a járásbíróságokon,
valamint a törvényszék első- és másodfokán az egy tárgyaló tanácsra jutó befejezett ügyek számának növelése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

másodfokán egy tárgyaló tanácsra jutó folyamatban
maradt ügyek számának évek óta tartó emelkedésének
megállítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.).
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

92/2015. (III. 9.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja 16.30 óra.

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

96/2015. (III. 11.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Zalaegerszegi Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatáro-

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
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A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

− 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.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki Törvényszék
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,
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Szolnoki Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
-ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (civilisztikai ügyszakban a törvényszék első- és másodfokán az
egy tárgyaló tanácsra jutó befejezett ügyek számának
növelése, járásbírósági szinten az egy éven túl folyamatban maradt szabálysértési perek számának csökkentése, valamint a törvényszék első fokán az egy éven
túl folyamatban maradt felszámolási ügyek számának
csökkentése, büntető ügyszakban a törvényszék első fokán az egy tárgyaló tanácsra jutó befejezések számának
növelése, járásbírósági szinten és a törvényszék másodfokán az egy éven túl folyamatban maradt ügyek egy
tárgyaló tanácsra jutó számának csökkentése, valamint
a járásbíróságokon az egy éven túl folyamatban maradt
ügyek egy tárgyaló tanácsra jutó számának további csökkentése.)
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (6. számú) betöltésére.
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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Ítélőtábla
Polgári Kollégiuma gazdasági szakágának 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 Fővárosi Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
- a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja 16.30 óra.
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- Fővárosi Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (gazdasági ügyszakban a folyamatban maradt ügyek egy tárgyaló tanácsra jutó számának további csökkentése, az
időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

zott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- 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 előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja.

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatot beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula, Béke sgt.
38. Pf. 49.).

a Gyulai Járásbíróság elnöki álláshelyének (31. számú) betöltésére.

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Szegedi Törvényszék Cégbírósága csoportvezető
bírói álláshelyének (16. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Gyulai Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatáro-
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A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szegedi Törvényszék
Cégbírósága működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
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Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Szegedi 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
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Szegedi 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
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 15. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 15. napja.

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

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

2. a Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (46. számú) betöltésére.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Szombathelyi Járásbíróság elnöki álláshelyének
(21. számú) betöltésére.

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

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 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 Szegedi Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szombathelyi Járásbíróság 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 törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Szombathelyi 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
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Szombathelyi 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
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 30. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 30. napja.

A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkárság (9700 Szombathely, Szily János u. 7.) .

A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkárság (9700 Szombathely, Szily János u. 7.).

2. a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (46. számú) betöltésére.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Komáromi Járásbíróság elnöki álláshelyének (30.
számú) betöltésére.

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

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 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.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályaműnek tartalmaznia kell a Komáromi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését.

a Székesfehérvári Törvényszéken 2 bírósági titkári
álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. április 10. napja 15.00 óra.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Tatabányai 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
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkárság (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkátság (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.).

A Veszprémi Törvényszéken 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja.

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

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

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

EGYÉB PÁLYÁZATOK

A Battonyai Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

VÉGREHAJTÓJELÖLTI PÁLYÁZAT

A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja.

A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

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

a Szolnoki Törvényszék területén egy törvényszéki
végrehajtójelölti állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja 23.59 óra.
A pályázat beadásának helye:
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Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkárság (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

HÍREK

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT

Igazolványok érvénytelenítése

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

dr. Albrecht Krisztián Alberichnek, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának az AA 108014 számú,
dr. Andódi Henriettának, a Karcagi Járásbíróság bírájának az AA 111719 számú,
dr. Bíróné dr. Géczy Annamáriának, a Fővárosi Törvényszék bírájának az AA 107996 számú bírói,
Kardos Istvánnénak, a Dombóvári Járásbíróság bírósági
tisztviselőjének a BA 170665 számú,
Kiss Anikónak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági tisztviselőjének BA 178684 számú,
Szegedi Gabriella Sárának, a Szekszárdi Törvényszék
törvényszéki tisztviselőjének BA 164445 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

a Gödöllői Járásbíróságon egy végrehajtási ügyintézői állás betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 20. napja, 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék elnökéhez (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) kell benyújtani.
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