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15/2015. (III.10.) OBT határozat
16/2015. (III.10.) OBT határozat:
17/2015. (III.10.) OBT határozat:
18/2015. (III.10.) OBT határozat:
22/2015. (III.10.) OBT határozat:
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CÍM ADOMÁNYOZÁS
93/2015. (III. 9.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény alapján 2015. március hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
103/2015. (III. 18.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
108/2015. (III.23.) OBHE számú határozat bíró kúriai beosztásáról
109/2015. (III. 19.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
110/2015. (III. 24.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
111/2015. (III. 24.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
112/2015. (III. 24.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
113/2015. (III. 24.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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117/2015. (III.27.) OBHE számú határozat a Kaposvári Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
118/2015. (III.27.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
119/2015. (III.27.) OBHE számú határozat a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
120/2015. (III. 30.) OBHE számú határozat az európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
128/2015. (IV. 2.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
129/2015. (IV. 2.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
130/2015. (IV. 2.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
131/2015. (IV. 2.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
134/2015. (IV. 9.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
142/2015. (IV. 13.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
143/2015. (IV. 13.) OBHE számú
határozat a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
123/2015. (IV. 1.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
97/2015. (III. 12.) OBHE számú határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
106/2015. (III. 20.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
115/2015. (III. 25.) OBHE számú határozat bírák Veszprémi Törvényszékre történő kirendelésének
meghosszabbításáról
116/2015. (III.26.) OBHE számú határozat bíró Kúriára történő kirendelésének meghosszabbításáról
124/2015. (IV. 2.) OBHE számú határozat bíró Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
105/2015. (III.19.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Miskolci Törvényszékre történő beosztásáról
107/2015. (III. 23.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
122/2015. (III. 31.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásáról

4

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /3. szám

TARTALOMJEGYZÉK

125/2015. (IV. 2.) OBHE számú határozat a Kaposvári Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről és egy törvényszéki csoportvezetői álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé alakításának engedélyezéséről
127/2015. (IV. 2.) OBHE számú határozat a Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
132/2015. (IV. 8.) OBHE számú
megszűnéséről

határozat a Gyulai Törvényszék elnöke

vezetői tisztségének

135/2015. (IV. 9.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék elnöke vezetői tisztségének
megszűnéséről
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK  SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

24

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

25

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtójelölti állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
144/2015. (IV. 13.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
137/2015. (IV. 9.) OBHE számú határozat
pályázati kiírásáról

a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettesi állásának

146/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék elnöki állásának pályázati
kiírásáról
A Kaposvári Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Kecskeméti Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Miskolci Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
A Szolnoki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
136/2015. (IV. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
138/2015. (IV. 10.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon

141/2015. (IV. 10.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken egy

5
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145/2015. (IV. 13.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken

egy

147/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken

egy

148/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
149/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
150/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
151/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken

egy

152/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Balassagyarmati Törvényszékenegy
törvényszéki bírói álláshelyre
153/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
154/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
155/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy

159/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
160/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
162/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
Elnökhelyettesi pályázat
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére
pályázatot hirdet.
Főosztályvezetői pályázat
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési
Főosztálya főosztályvezetői állásának betöltésére
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VÉGREHAJTÓJELÖLTI PÁLYÁZAT
A Kaporvári Törvényszék elnöke pályázatot hirdet
HÍREK

38

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
meghatározott okiratot kell kinyomtatni és azt az
iratokhoz kell érkeztetni.

UTASÍTÁSOK
2/2015. (III. 18.) OBH utasítása
a felszámoló kijelölő program üzemeltetési
szabályzatáról

III. A felszámoló kijelölő program üzemeltetése
3. § (1) A rendszer folyamatos és biztonságos
üzemeltetése az OBH Informatikai Főosztályának a
feladata.

az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint
a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes
vagyonfelügyelők
elektronikus
kijelölésének
szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet 1. § (5b)
bekezdésében írtakra is figyelemmel - a felszámolók
névjegyzékből való elektronikus kirendelésének céljára
kifejlesztett számítógépes program üzemeltetésére a
következő szabályzatot adja ki:

(2) A felszámoló kijelölő program változásai (verziói)
kizárólag a teszt rendszeren végrehajtott sikeres
próbaüzemet követően, az OBH Informatikai Főosztálya
vezetőjének jóváhagyása után tölthetők be az
üzemeltetett rendszerbe.
IV. A felszámoló
ellenőrzése

1. § E szabályzat hatálya a felszámoló kijelölő
programot készítő, működtető és felhasználását végző
szervezetekre és személyekre terjed ki.
kijelölő

program

(2) Az ellenőrzés eredményét írásba kell foglalni és azt
az Informatikai Főosztály vezetőjének véleményével
együtt jóváhagyás végett nyolc napon belül továbbítja az
OBH elnökének.
(3) Jelen szabályzat hatályba lépését követő minden
második évben külső informatikus biztonsági szakértő
közreműködését kell igénybe venni az (1) bekezdésben
előírt ellenőrzés végrehajtásához.

(2) A program kifejlesztése és folyamatos karbantartása
érdekében a pályázatot az OBH Informatikai Főosztálya
készíti el.

5. § A felszámolók sorsolását támogató informatikai
rendszer üzemeltetését az OBH végzi. Minden nap
automatikusan teljes mentés készül a rendszer
valamennyi összetevőjéről, amely magában foglalja
az operációs rendszert, a felszámolók sorsolását
végző program állományait, annak kimeneteit, és a
program által használt adatbázist és webszervert is. A
napi mentéseket legalább két hétig meg kell őrizni, az
esetleges rendszer-visszaállítás érdekében.

(3) Az OBH Informatikai Főosztálya a fejlesztési és
tesztelési feladatok elvégzése érdekében teszt rendszert
üzemeltet, melynek feladata:
a) a felhasználói oktatás gyakorlati megvalósítása és
b) a programváltozások, módosítások tesztelése, a
felhasználói funkciók működésének ellenőrzése.
A

sorsolás

befejezésekor

az

1.

működésének

fejlesztése,

2. § (1) A felszámoló kijelölő programot az Országos
Bírósági Hivatal (továbbiakban OBH) elnöke által kiírt belső
pályázat keretében – elsősorban a bíróságokon dolgozó
informatikusok közreműködésével – kell elkészíteni
és gondoskodni a változó jogszabályoknak megfelelő
folyamatos karbantartásáról és továbbfejlesztéséről.

(4)

program

4. § (1) A felszámoló kijelölő program működését
szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, az
év március 31. napjáig az OBH informatikai biztonsági
felelőse ellenőrzi, abból a szempontból, hogy az előző
évi véletlenszerű sorsolások megfeleltek-e a hatályos
jogszabályok előírásainak.

I. A szabályzat hatálya

II. A felszámoló
karbantartása

kijelölő

V. A felszámoló kijelölő program működtetése
6. § (1) A felszámoló kijelölő program felhasználói

mellékletben
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névjegyzéket vezető szervezet által közölt adatok nem
egyeznek a felszámoló szervezet cégjegyzéki adataival,
ezt haladéktalanul, elektronikus úton közli a névjegyzéket
vezető szervezettel.

kezelésére – a rendszer-adminisztrátori feladatok
ellátásának kivételével – bírót, bírósági titkárt és bírósági
ügyintézőt lehet feljogosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerint a program felhasználói
kezelésére jogosultak körét a törvényszék elnöke
határozza meg.

VII. A hibajavítás szabályai

(3)
A
program
felhasználóit
felhasználónevük
azonosítja, a program használatához felhasználónév és
a felhasználó által beállított, minimum hat karakterből
álló jelszó szükséges.

10. § (1) A felhasználó által nem javítható adatok
helyesbítését, illetve az ismételt sorsolás lehetővé
tételét a 2. mellékletet képező adatlap kitöltésével kell
kezdeményezni elektronikus úton az adatvaltoztatas@
obh.birosag.hu e-mail címre megküldve.

7. § A program minden sorsolási és egyéb műveletet,
annak időpontját és azok minden adatát naplózza.
A naplózás adatait a felszámolási eljárás jogerős
befejezéséig, de legalább három évig kell archiválni.

(2) A hibajavítást az OBH elnöke által kijelölt felelősök
végzik el – legkésőbb az adatlap megérkezését követő
munkanapon – és erről az adatlapot feladó elektronikus
címére tájékoztatást küldenek.

8. § A felszámoló kijelölő program gyakorlati
alkalmazásának elősegítése érdekében az alkalmazandó
műveletekről leírást kell készíteni, melynek a felhasználók
számára a programból közvetlenül elérhetőnek kell
lennie.

(3) Ha a hibát a javítást kezdeményező felhasználó maga
is kijavíthatja, ennek módjáról az adatlap beérkezését
követő munkanapon tájékoztatni kell a (2) bekezdésben
írt módon.
(4) A felszámoló szervezet a róla nyilvántartott adatok
módosítását, javítását a felszámolók névjegyzékét vezető
szervezetnél kezdeményezheti.

VI. A felszámolók adataiban bekövetkezett változások
átvezetése

VIII. Az átláthatóság biztosítása

9. § (1) A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett
felszámolók körére és azok adataira vonatkozó
változásokat tartalmazó határozatot a felszámolók
névjegyzékét vezető szervezet a Cégközlönyben történő
közzétételt megelőzően, elektronikus úton a Központi
Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) hivatali kapu
szolgáltatásának igénybe vételével küldi el az OBH
hivatali kapuján keresztül az OBH postafiókjába.

11. § (1) Az OBH Informatikai Főosztálya minden
negyedév első hónapjának 15. napjáig közzéteszi az
előző negyedévi felszámoló sorsolási adatokat.
(2) A felszámoló szervezet az üzemeltetőhöz küldött
kérelmére az OBH Informatikai Főosztálya 30 nap
alatt tájékoztatást nyújt a szervezet folyamatban lévő
ügyeinek számáról és a nyilvántartásban kezelt adatairól.

(2) Az OBH hivatali kapu postafiókjába a felszámolók
névjegyzékét vezető szervezettől érkező elektronikus
küldeményeket az OBH Informatikai Főosztályvezetője
által kijelölt személy kezeli és a felszámolók adataiban
bekövetkezett változásokat haladéktalanul átvezeti a
rendszer adatain (felszámolók adatainak karbantartása).

(3) A sorsolási műveletek naplózásának adatairól az
üzemeltető akkor adhat tájékoztatást, ha a kérelmező
jogi érdekét igazolja.
(4) A 4. § (2) bekezdésben szabályozott éves ellenőrzés
eredményéről készült írásbeli jelentést a bíróságok
központi internetes oldalán minden év május 31. napjáig
nyilvánosságra kell hozni.

(3) Amennyiben a felszámolók névjegyzékét vezető
szervezet által megküldött határozat alapján a
felszámoló szervezet egyértelműen nem azonosítható
az OBH felszámoló kijelölő programjában, a
felszámolók adatainak karbantartását végző személy
ezt haladéktalanul, elektronikus úton, a hivatali kapun
keresztül jelzi a felszámolók névjegyzékét vezető
szervezetnek.

(5) Az OBH a 10. § (1) bekezdésében szabályozott
hibajavításra vonatkozó adatlapokat a hiba elhárításától
számított három évig megőrzi és a hibabejelentések
számáról és a gyakran előforduló hibákról minden év
július 20. és január 20. napjáig tájékoztatást tesz közzé
a bíróságok központi intranetes és központi internetes
oldalán.

(4) Ha az üzemeltető a hozzá érkezett visszajelzések
alapján észleli, hogy a felszámoló szervezet és a
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IX. Záró rendelkezések
Ügyszám

12. § Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon
lép hatályba azzal, hogy a 11. § (5) bekezdésében írt
tájékoztatót első ízben 2015. július 20. napján kell
közzétenni.

Adós

Kedvezményezett adatváltoztatás

meg-

fajtája

nevezése

Adatváltoztatás

ügy vissza-

ügy be-

stratégiai

kérésének

nyitása

fejezése

vagy pén-

indokolása

zintézeti
felszámoló

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

visszavonása

1. számú melléklet a 2/2015. (III. 18.) OBH számú
utasításhoz
….............................Törvényszék
Fpk.
Cspk.
Apk.
Vpk.
Cgt.
Kt.
Pk.

Kelt: …………………………………………..
			
…………………………………………………...
				bíró/titkár aláírása

A ….......................................................... számú ügyben
a felszámoló kijelölő program az elektronikus kijelölés
eredményeként a

Az Ön által kért adatváltoztatás fajtáját kérjük, jelölje
X-el. A „Kezdeményezett adatváltoztatás fajtája”
megnevezésű oszlopok közül egy sorban csak egyféle
adatváltoztatás jelölhető!

cégnév
székhely
cégjegyzékszám

Az „Adatváltoztatás kérésének indokolása”
kitöltése minden esetben kötelező!

felszámoló szervezetet sorsolta ki a …..............................
...................... ügyében folyamatban lévő ügyben.
Dátum
kezelő

2. számú melléklet a 2/2015. (III.18.) OBH számú
utasításhoz
A felszámoló kijelölő rendszerben felhasználói
jogosultsággal el nem végezhető adatváltoztatások
kezdeményezése
Bíróság megnevezése:
………………………………………………………………..
Bíró/titkár neve:
……………………………………………………………………..
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Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

HATÁROZATOK

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

98/2015. (III. 13.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről

100/2015. (III. 16.) 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

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, és a 14. §-a, valamint
a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.
30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 2. § (1)
bekezdése alapján
2015. március 19. napjától 2016. január 31. napjáig
terjedő időszakra
„Az önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával
összefüggő
feladatok
ellátásával
megbízott
munkacsoport”-ot

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján 2015. március 16-ai hatállyal
az Országos Bírósági Hivatalban egy bírósági titkári
álláshelyet megszüntetek.

(a továbbiakban: Munkacsoport) hoztam létre az önálló
közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő
feladatok ellátása céljából.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. március
16-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom az Országos
Bírósági Hivatal létszámának meghatározásáról szóló
248/2014. (VI.12.) OBHE számú határozatot:

A Munkacsoport létrehozásának céljai:
•
az új Alaptörvény rendelkezéseit szem előtt tartó, a
közigazgatási bíráskodás korszerű, a jogtudomány és a
joggyakorlat tapasztalatait hasznosító, az európai uniós
tagságunkból eredő és a nemzetközi jogi kívánalmaknak
megfelelő,
a
jogszabályokat
megfelelő
módon
érvényre juttató önálló közigazgatási perrendtartás
megalkotásában való részvétel,
•
a jogkereső állampolgárok és a jogász-szakmai
közönség érdekeinek egységesen megfelelő törvénymű
létrehozásának előmozdítása,
•
egy áttekinthető, egységes dogmatikai alapon álló,
de a jogalkalmazó szempontokkal is okszerűen számoló
perjogi viszonyok kialakítása.

Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
2015. március 16. napjától 276 fő, melyen belül az
- engedélyezett bírósági titkári létszám: 25 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

102/2015. (III. 16.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy bírósági titkári
álláshely rendszeresítéséről és a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII.02.) OBHE számú határozat
módosításáról

A Munkacsoport feladata az önálló közigazgatási
perrendtartással összefüggésben annak koncepciójával,
illetve a jogszabálytervezettel kapcsolatos bírósági,
jogalkalmazói érdekek mentén szakmai vélemények
kialakítása, megjelenítése.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján 2015. március 16-ai hatállyal a
Fővárosi Törvényszéken egy bírósági titkári álláshelyet
rendszeresítek.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése
alapján beszerzett nyilatkozatok figyelembevételével a
Munkacsoport elnökének dr. Demjén Pétert, a Miskolci
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, valamint
az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetőjét jelöltem ki.
A

Munkacsoport

működésével

kapcsolatosan

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
március 16-ai 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 3.1.4. pontját:

a
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létszáma (bírósági vezetőkkel együtt): 5 fő.

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett

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

3.1.4. bírósági titkári létszáma: 203 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

139/2015. (IV. 10.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki
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

114/2015. (III. 25.) OBHE számú
határozat
a Veszprémi Törvényszéken bírói túlbetöltés
engedélyezéséről
A bíróságok és az OBH gazdálkodásáról szóló
szabályzatról rendelkező 5/2013. (VI.25.) OBH utasítás 3.
számú melléklete 3.§ (1) bekezdése alapján a Veszprémi
Törvényszéken 2015. február 15. napjától 2016. március
31. napjáig 1 fő bírói túlbetöltést engedélyezek.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Szolnoki Törvényszék egy bírói
álláshelyét (29. számú) 2015. április 20-ai hatállyal
megszüntetem.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. április
20-ai 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 3.16.1. pontját:

126/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé
alakításáról és a bíróságok 2014. július 1.
napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló
283/2014. (VII. 2.) OBHE számú határozat
módosításáról

A Szolnoki Törvényszék engedélyezett
3.16.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 26 fő,
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Kaposvári Törvényszéken 1 db
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyet
(87. számú) 1 db törvényszéki bírói álláshellyé 2015.
május 1-jei hatállyal átalakítok.

140/2015. (IV. 10.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. május
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.2.) OBHE
számú határozat 3.8.1. és 3.8.3 pontjait:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék egy
törvényszéki bírói álláshelyét (758. számú) 2015. április
20-ai hatállyal megszüntetem.

A Kaposvári Törvényszék engedélyezett
3.8.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 28 fő,
3.8.3.

közigazgatási

és

munkaügyi

bírósági

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. április
20-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi

bírói
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158/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
a bíróságok 2014. július 1. napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII.02.) OBHE
számú határozat módosításáról

alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.02.) OBHE
számú határozat 3.1.1. pontját:
A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
3.1.1. törvényszéki
vezetőkkel együtt): 307 fő,

bírói

létszáma

(bírósági

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján 2015. május 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 3.6.2. és 3.6.3. pontját:

157/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszéken egy bírósági
fogalmazói álláshely egy felsőfokú tisztviselői
álláshellyé alakításáról és
a bíróságok 2014. július 1.napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII. 2.) OBHE
számú határozat módosításáról

A Győri Törvényszék engedélyezett
3.6.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 53 fő
3.6.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági
létszáma (bírósági vezetőkkel együtt): 7 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Zalaegerszegi Törvényszéken egy
bírósági fogalmazói álláshelyet egy felsőfokú tisztviselői
álláshellyé 2015. április 5-ei hatállyal átalakítok.

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

161/2015. (IV. 14.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely járásbírósági bírói
álláshellyé történő átalakításáról
és a bíróságok 2014. július 1.napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE
számú határozat módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemmel - egyidejűleg figyelembe
véve a 250/2014. (VI. 13.) OBHE számú határozattal
megállapított bírósági fogalmazói és bírósági titkári
létszámot - 2015. április 5-ei hatállyal módosítom a
bíróságok 2014. július 1. napján engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014.
(VII. 2.) OBHE számú határozatom 3.20.4., 3.20.5. és
3.20.6. pontjait:
A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Szombathelyi Törvényszék területén
egy törvényszéki bírói álláshelyet (8. számú) 2015. április
20-ai hatállyal járásbírósági bírói álláshellyé átalakítok.

3.20.4. bírósági titkári létszám: 18 fő,
3.20.5. bírósági fogalmazói létszáma: 10 fő,
3.20.6. felsőfokú végzettségű tisztviselői
(bírósági ügyintézők nélkül): 12 fő.

bírói

létszáma
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. április
20-ai 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 3.17.1. és 3.17.2. pontját:

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

A Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
3.17.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 20 fő,
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3.17.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 25 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK

18/2015. (III.10.) OBT
határozat:

15/2015. (III.10.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács elfogadta a szolgálati bíróságok 2014. évi ügyforgalmáról és ítélkezési gyakorlatáról
szóló tájékoztatót.

Az Országos Bírói Tanács felhatalmazza a soros elnökét
arra, hogy a Tanács képviseletében a bírói életpálya modell kialakítása iránti elkötelezettség, valamint a bírói
életpálya modell közös koncepcióként történő meghatározása és bevezetése érdekében készített Együttműködési Megállapodást aláírja.

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

22/2015. (III.10.) OBT
határozat:

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

Az Országos Bírói Tanács az ENCJ Függetlenség és Elszámoltathatóság Munkacsoportjának kérdőívét alapul
véve kérdőívet állít össze a bírósági szervezetben foglalkoztatottak számára.

16/2015. (III.10.) OBT
határozat:

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

Az Országos Bírói Tanács hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó Bírói Életpálya Szakértő Testületben a soros
elnökön kívül dr. Fazekas Sándor OBT tag képviselje a
Tanácsot.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

17/2015. (III.10.) OBT
határozat:
Az Országos Bírói Tanács a MIA 2015. évi oktatási tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Fedicsné dr. Delényi Erikát, a Fehérgyarmati Járásbíróság
bíráját,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Gál Attilát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját,

dr. Ajtony Tímeát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Gáll Editet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

Albelné dr. Hoksári Évát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,

dr. Gondán-Evetovits Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. André Tibort, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,

dr. Gulyás Istvánt, a Hatvani Járásbíróság bíráját,

dr. Bagdi Árpád Gyulát, a Békéscsabai Járásbíróság bíráját,

dr. Gyekiczky Tamást, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Baji Dóra Antóniát, a Debreceni Járásbíróság bíráját
2015. március 1. napjától,

dr. Halász Juditot, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját,

dr. Balogh Mártát, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,

dr. Hangay Medlnda Máriát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Balogh Zsolt Pétert, a Kúria bíráját,
dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Juditot, a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Hegedűs Pétert, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bíráját,

dr. Bata Tímeát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

dr. Henzsel Annamáriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

Bálintné dr. Szegedi Noémit, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Héthy Esztert, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

dr. Bónis Krisztinát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Horváth Emesét, a Komáromi Járásbíróság bíráját,
dr. Ifkovics Irinát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját,

dr. Bors Ágnes Editet, a Tapolcai Járásbíróság bíráját,

dr. Ivanovics Georginát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

Breczkáné dr. Békési Gabriellát, a Nyíregyházi Járásbíróság
bíráját,

dr. Jakabovits Pétert, a Komáromi Járásbíróság bíráját,

dr. Darók Katalint, a Békéscsabai Járásbíróság bíráját,

dr. Kalináné dr. Knoll Anikót, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját,

dr. Debre Magdolnát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Karasz Zsuzsannát, a Ráckevei Járásbíróság bíráját,

Doszpothné dr. Hodosi Esztert, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Kardos Andreát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Erményi Kingát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

Kemenesiné dr. Akóts Angélát, a Tatabányai Járásbíróság
bíráját,

dr. Élő-Prosszer Bernadettet, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját,

dr. Keszthelyi Alajos Pétert, a Váci Járásbíróság bíráját,
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dr. Király Editet, a Gödöllői Járásbíróság bíráját,

dr. Patyi Adriennt, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját,

dr. Kiss Juditot, a Keszthelyi Járásbíróság bíráját,

dr. Pokorny Gabriellát, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Kóbor Jenőt, a Szegedi Járásbíróság bíráját,

dr. Remes Gábort, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját,

dr. Kocsis Péter Csabát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,
dr. Kollár-Balázs Linda Szilviát, a Miskolci Járásbíróság bíráját,

dr. Repkényi Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

dr. Kollár Zsuzsát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Rohonyi Zsuzsannát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,

dr. Kormos-Varga Valériát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

dr. Rózsa Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Kovács Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Krénusz Évát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Sághi Borbála Mártát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Kulcsár Zitát, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját,
dr. Kurucz Ákos Józsefet, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

Sándorné dr. Gyurcsó Ildikót, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját,

dr. Márkus Anikót, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bíráját,

Simonné dr. Peti Viktóriát, a Budaörsi Járásbíróság bíráját,
dr. Solymári Bélát, a Budapesi II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Maschl Ildikót, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Szabó Annát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Mazzag Juditot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját,
Monostoriné dr. Oravecz Ágnest, a Balassagyarmati Járásbíróság bíráját,

dr. Szabó Istvánt, a Karcagi Járásbíórság bíráját,
dr. Szabóné dr. Bubrik Katalint, a Nyíregyházi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Morár Szilviát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Szendi-Horváth Erika Idát, a Békéscsabai Járásbíróság
bíráját,

dr. Nagy Gabriellát, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját,
dr. Nagy-Bérces Adrienn Máriát, a Győri Járásbíróság bíráját,

dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárka Nórát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

dr. Nagyné dr. Sipos Szilvia Máriát, a Füzesabonyi Járásbíróság bíráját,

dr. Szepesházi Péterné dr. Tóth Katalint, a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Ocskó Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Széplaky-Szabó Krisztina Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

Orbánné dr. Jeszenszky Piroska Mártát, a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság bíráját,.

dr. Szigeti Julianna Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

dr. Pálinkás Kornélia Anikót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Szilágyi István Zoltánt, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
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Szinyériné dr. Nagy Ibolya Gyöngyit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

Petőné dr. Sipka Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,

dr. Tokovicz Adriennt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Robotka Imrét, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírósági titkárát,

dr. Tóth András Imrét, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját,

dr. Szalay Zsuzsannát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát

dr. Tóth Csillát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

a 2015. április 15. napjától 2018. április 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá

dr. Tóth Emese Boglárkát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
dr. Tóth Évát, a Tamási Járásbíróság bíráját,

kinevezte,

dr. Tóth Istvánt, a Hatvani Járásbíróság bíráját,

dr. Borbély-Szabó Franciskának, a Szolnoki Járásbíróság
bírájának,

dr. Ujlaki Tamást, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját,

dr. Jancsák Ramónának, a Tatabányai Járásbíróság bírájának,

Újváriné dr. Csűrös Gyöngyit, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját,

dr. Lázár-Staár Ágota Katalinnak, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának,

dr. Varju Lászlót, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Rédei Andreának, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírájának,

dr. Vass Andrea Beátát, a Miskolci Járásbíróság bíráját,

dr. Takácsné dr. Takács Dórának, a Győri Járásbíróság
bírájának,

dr. Várkonyi Barbarát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját,
dr. Várpalotai Tímeát, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Zengődiné dr. Lascsik Líviának, a Bonyhádi Járásbíróság bírájának kinevezését a 2015. április 1. napjától
2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra

dr. Virányi Karolinát, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját,

meghosszabbította,

dr. Völgyesi Barbarát, a Bajai Járásbíróság bíráját 2015. április 1. napjától

dr. Lakatos Tamást, a Szolnoki Járásbíróság bíráját, 2015.
május 2. napjával - lemondására tekintettel -,

dr. Kálóczi Norbertet, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját 2015.
április 15. napjától határozatlan időtartamra,

dr. Kertné dr. Fehér Klárát, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét 2015. augusztus 31. napjával,

dr. Fürjes Annamáriát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
Gadaneczné dr. Horváth Esztert, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,

dr. Németh Gyöngyit, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2015. szeptember 30. napjával - nyugállományba helyzés iránti kérelmére
tekintettel -

dr. Lendvai Kingát, a Szolnoki Törvényszék bírósági titkárát,

felmentette.

Tinka Tamásné dr. Bécsi Katalint, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát a 2015. április 1. napjától 2018. március 31.
napjáig,
dr. Kristó Ágnest, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági
titkárát,
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108/2015. (III.23.) OBHE számú
határozat
bíró kúriai beosztásáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése, valamint 63. §-a alapján dr. Vasady Loránt Zsoltot, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2015.
április 1. napjától határozatlan időtartamra a Kúriára beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

CÍM ADOMÁNYOZÁS
93/2015. (III. 9.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján 2015. március
hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről

109/2015. (III. 19.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként

a Kúrián
dr. Zanathy János tanácselnöknek
2015. március 1. napjától kúriai tanácsos címet adományozok.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Bíró Péter
László bírót – a 426/2014. (X. 2.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. május 1. napjával
a Budaörsi Járásbíróságról a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Szente Zsolt Lajosnak, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának,
dr. Töplerné dr. Menner Juditnak, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának
2015. március 1. napjától,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Csorba Anikónak, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának,
2015. március 7. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.

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

110/2015. (III. 24.) OBHE számú
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. Fürjes Annamária bírót – első bírói kinevezésére tekintettel - 2015.
április 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
103/2015. (III. 18.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Ócsai Beatrix bírót - az 538/2014. (XII. 10.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. április 1. napjával
a Kecskeméti Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

111/2015. (III. 24.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján Gadaneczné dr. Horváth Eszter bírót – első bírói kinevezésére tekintettel - 2015. április 1. napjával a Budapest Környé-

Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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posvári Törvényszék elnökhelyettesévé történő kinevezésére tekintettel a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2015.
április 1. napjától a Kaposvári Törvényszékre áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

ki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

112/2015. (III. 24.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

119/2015. (III. 27.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján dr. Lendvai
Kinga bírót – első bírói kinevezésére tekintettel - 2015.
április 1. napjával a Szolnoki Járásbíróságra osztom be.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Kemenes
Istvánt a 2015. április 1. napjától 2019. július 18. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

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

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

113/2015. (III. 24.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

120/2015. (III. 30.) OBHE számú
határozat
az európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

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

A 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 4. § (8) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére - a Bírósági Közlöny 2014/11. számban
megjelent kiírásokra - benyújtott pályázatokat elbírálva

117/2015. (III.27.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék
elnökhelyettesének
kinevezéséről

büntető ügyszakban
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Matusik Tamást, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bíráját és
dr. Balogh Mártát, az Esztergomi Járásbíróság bíráját

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Király Pétert a 2015. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Kaposvári Törvényszék
elnökhelyettesévé.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2015. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig
terjedő időtartamra.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

118/2015. (III.27.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Király Pétert, a Marcali Járásbíróság elnökét a Ka-
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128/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

134/2015. (IV. 9.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül
(8. §) kell betölteni - a Fővárosi Ítélőtábla egy büntető
ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2014/9. számában a 418/2014. (IX. 29.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján Petőné dr. Sipka Judit bírót – első bírói kinevezésére tekintettel - 2015.
április 15. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

129/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

142/2015. (IV. 13.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján dr. Robotka
Imre bírót – első bírói kinevezésére tekintettel - 2015.
április 15. napjával a Fővárosi 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 34. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth
Zelma bírót - az 3/2015. (I. 7.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. május 1. napjával a
Kecskeméti Járásbíróságról a Kecskeméti Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

130/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

143/2015. (IV. 13.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának
kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Fővárosi
Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2014/11. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

131/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján dr. Szalay Zsuzsa bírót – első bírói kinevezésére tekintettel - 2015. április 15. napjával a Dunakeszi Járásbíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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KIJELÖLÉSEK

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 dr. Michelsz
Klárát, a Szegedi Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját, 2015. április 1. napjától 2015. június 30. napjáig
terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a Szegedi Ítélőtáblára kirendelem.

123/2015. (IV. 1.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről
Nagyné dr. Szirony Mártát, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának bíráját 2015. április 10. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.

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

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

115/2015. (III. 25.) OBHE számú
határozat
bírák Veszprémi Törvényszékre történő
kirendelésének
meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján
1. dr. Magyar Károlynak,
2. dr. Rupa Melindának, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnökeinek,
3. dr. Turopoli Tibornak, a Zalaegerszegi Törvényszék
bírájának,
4. dr. Czipóth Editnek,
5. dr. Gaider Bálintnak,
6. dr. Kovács Erzsébetnek,
7. dr. Kovács Ritának,
8. dr. Palkó Tamásnak, valamint
9. dr. Seruga Teodórának, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráinak,
2015. május 2. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő
időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenységének megtartása mellett, hozzájárulásával – a
Veszprémi Törvényszékre történő kirendelését meghos�szabbítom.

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 –
1. dr. Szathmáry Bélát, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
bíráját
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül, továbbá
2. Salamonné dr. Piltz Juditot, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
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,
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

116/2015. (III.26.) OBHE számú
határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról

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

106/2015. (III. 20.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, vala-
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107/2015. (III. 23.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

mint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, dr.
Cseh Attilának, a Szegedi Törvényszék tanácselnökének,
2015. április 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő
időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, hozzájárulásával – a Kúriára történő kirendelését meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Gyekiczky Tamás, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2015. április 1. napjától határozatlan
időtartamra módosítom.

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

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

124/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
bíró Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő
kirendeléséről

122/2015. (III. 31.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásáról

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 dr.
Csullag Józsefet, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, 2015. május 1. napjától 2016. április
30. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül,
hozzájárulásával – a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra kirendelem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Gyekiczky Tamást,
az Országos Bírósági Hivatal beosztott bíráját 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – az Igazságügyi Minisztériumba beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

125/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
a Kaposvári Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező
törvényszékké kijelöléséről és egy
törvényszéki csoportvezetői álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakításának engedélyezéséről

EGYÉB HATÁROZATOK
105/2015. (III.19.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a Miskolci
Törvényszékre történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Kékedi Szabolcs – a 140/2014. (III.28.) OBHE számú határozattal –az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása – kérelmére – 2015. március 31. napjával
megszűnik, ezért 2015. április 1. napjától határozatlan
időtartamra törvényszéki tanácselnökként a Miskolci
Törvényszékre beosztom.

Engedélyezem, hogy a Kaposvári Törvényszék elnöke
egy törvényszéki csoportvezetői álláshelyet (14. számú)
2015. május 1-jei hatállyal egy kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé alakítson át.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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127/2015. (IV. 2.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Sarkadi Anikót a 2015. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Baranyai Krisztinát, a Gödöllői Járásbíróság bíráját a
2015. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Gödöllői Járásbíróság elnökévé,
dr. Papp Lászlót, a Monori Járásbíróság bíráját a 2015.
március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő
időtartamra a Monori Járásbíróság elnökévé,
dr. Kristó Ágnest 2015. március 16. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre bírósági
titkári munkakörbe.

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

132/2015. (IV. 8.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék elnöke
vezetői tisztségének megszűnéséről

felkérte
dr. Kenese Attilát, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját
2015. április 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő
időtartamra a Gödöllői Járásbíróság elnökhelyettesi feladatainak ellátására.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Baur Péter, a Gyulai
Törvényszék elnökének vezetői tisztsége – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2015. április 14. napjával megszűnik, ezért őt 2015. április 15. napjától a Gyulai
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

kijelölte
dr. Kristó Ágnest, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát 2015. március 16. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke

135/2015. (IV. 9.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék elnöke
vezetői tisztségének megszűnéséről

áthelyezte
dr. Kormány Zitát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2015. március 16. napjától határozatlan
időre a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra bírósági
titkári munkakörbe,,
dr. Palkó Zsófiát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2015. április 1. napjától határozatlan időre a
Kúriára tisztviselői (tanácsjegyzői) munkakörbe.

1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
CLXII. törvény 42. § (2) bekezdése alapján dr. Gerber Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék elnökét 2015. április 27-ei hatállyal a vezetői tisztségéből felmentem.

kijelölte
dr. Mihalik-Kálmán Andreát,
dr. Milkovics Petrát,
dr. Répási Editet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárait 2015. március 16. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 138. § e) pontja és a 141. § (4) bekezdése alapján
2015. április 28. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre bírói beosztásba helyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

megszüntette
dr. Varga Ágnesnek, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíró-
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sági titkárának szolgálati jogviszonyát - közös megeegyezésre tekintettel - 2015. április 30. napjával.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

lA Kecskeméti Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Leitner Szilárdot, a Kecskeméti Törvényszék bírósági
ügyintézőjét a 2015. február 1. napjától 2015. december 31.
napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Törvényszékre bírósági fogalmazói munkakörbe,
dr. Petróczy Anettet, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2015. március 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Járásbíróságra 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 Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Pap Laurát, a Miskolci Járásbíróság fogalmazóját 2015.
április 1. napjától határozatlan időre a Szerencsi 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 Szegedi Törvényszék elnöke
kijelölte
dr. Ottovay Istvánt a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát 2015. február 20. napjától büntető, polgári (gazdasági) és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében
eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

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 Székesfehérvári Törvényszék elnöke
áthelyezte
dr. Kristó Ágnest, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági
titkárát 2015. március 16. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

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

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
megbízta
dr. Bazsóné dr. Görög Anikót, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját a 2015. április 1. napjától az elnöki álláshelyre
kiírt pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2015. május 31.
napjáig terjedő időtartamra a Szombathelyi Járásbíróság,
dr. Szőke Zoltánt, az Észak-dunántúli Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjét a
2015. április 1. napjától az elnöki álláshelyre kiírt pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig
terjedő időtartamra a Szombathelyi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnöki feladatainak ellátásával.

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

a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.

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 pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel igazolnia kell
azt a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában
megha-tározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.

A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati
tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói álláspályázatok kiírására vonatkozó jogköre, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.§
(5) bekezdésének a) pontján, továbbá a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 9. § (1)
bekezdésén alapul.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként azt a bíróságot kell megjelölni, ahová a pályázatot a pályázóknak be kell nyújtani,
figyelemmel arra, hogy ez a szerv jogosult a Bjt. 100. § (3)
bekezdésben megje-lölt törvényi rendelkezések alapján
az adatok kezelésére.

A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
4. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2)
bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára
kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. § (1)
bekezdésében meghatározott bíróság elnöke – a helyi
bíróság elnöke kivételével – elutasítja.

A Bjt. 4. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és
tényeket. 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 pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata
elbírálásában résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a bírák és
a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló,
módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben
szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének
eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt
vagy igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel rendelkezik.

A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő
tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja.

A törvényszéki végrehajtójelölti állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók
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.
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 Bjt. 5. § (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való
kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy
a Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adat-
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− 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.

továbbítás 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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Ítélőtábla
Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (büntető
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 elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
144/2015. (IV. 13.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére
pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
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137/2015. (IV. 9.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

csökkentése, büntető ügyszakban járásbírósági szinten
és a törvényszék első- és másodfokán a folyamatban
maradt ügyek egy tárgyaló tanácsra jutó számának csökkentése.)
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

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

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

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és j
vadalmazásáról 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.

146/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Nyíregyházi 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 Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Nyíregyházi 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 járásbírósági szinten és a törvényszék
első- és másodfokán az egy tárgyaló tanácsra jutó folyamatban maradt ügyek számának csökkentése, a törvényszék első fokán a befejezett ügyek egy tanácsra jutó
számának növelése, járásbírósági szinten az egy éven túl
folyamatban maradt gazdasági perek számának csökkentése, valamint a törvényszék első fokán az egy éven
túl folyamatban maradt felszámolási ügyek számának

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A 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 Székesfehérvári Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
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a gazdasági vagy cég ügyszakban megszerzett szakmai
gyakorlatnak van jelentősége.

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (civilisztikai ügyszakban járásbírósági szinten az egy tárgyaló
tanácsra jutó ügyek számának csökkentése, valamint a
közigazgatási és munkaügyi bíróságon az éven túl folyamatban maradt munkaügyi perek és a törvényszék első
fokán az egy éven túl folyamatban maradt gazdasági perek számának (arányának) csökkentése,
büntető ügyszakban a törvényszék másodfokán az egy
tárgyaló tanácsra jutó befejezett ügyek számának növelése, járásbírósági szinten és a törvényszék másodfokán
az egy tárgyaló tanácsra jutó folyamatban maradt ügyek
számának csökkentése, valamint járásbírósági szinten
az éven túl folyamatban maradt büntető ügyek arányának csökkentése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a 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 törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Kaposvári Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (gazdasági ügyszakban az éven túli perek számának csökkentése, a
törvényszéki peren kívüli ügyszakok - cég, csőd, felszámolás,
civil szervezetek - hatékony működtetése, a jó időszerűségi
és minőségi mutatók megőrzése)
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 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

A Kaposvári Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja 16.00 óra.

1. a Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (14. számú) betöltésére.

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

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, valamint
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2. a Marcali Járásbíróság elnöki álláshelyének (36.
számú) betöltésére.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnökhelyettesi álláshelyének (közigazgatási ügyszakos 32. 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 pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak, valamint
mindkét ügyszak (közigazgatási és munkaügyi) ismeretének 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 Marcali Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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
Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- 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 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. május 20. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkárság (7400 Kaposvár,
Bajcsy -Zsilinszky u. 3.).

30

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 3. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

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

- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 15. napja 15.30 óra.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. az Encsi Járásbíróság elnöki álláshelyének (48.
számú) betöltésére.

2. a Szerencsi Járásbíróság elnöki álláshelyének (53.
számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell az Encsi Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szerencsi 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 Miskolci 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,

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 Miskolci 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,
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- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 15. napja 15.30 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 15. napja 15.30 óra.

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

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

3. a Tiszaújvárosi Járásbíróság elnöki álláshelyének
(55. számú) betöltésére.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Mezőtúri Járásbíróság elnöki álláshelyének (36.
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 Tiszaújvárosi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Mezőtúri 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 Miskolci 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,

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
Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
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ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

141/2015. (IV. 10.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkátság (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

A Tatabányai Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (15. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
136/2015. (IV. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött
gyakorlatnak van jelentősége

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

A Budaörsi Járásbíróságon egy civilisztikai ügyszakos
bírói (114. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkárság (2040 Budaörs,
Pf. 10.).
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

145/2015. (IV. 13.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

138/2015. (IV. 10.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos
törvényszéki bírói (Polgári Kollégium, 250. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a kötelmi és tulajdoni ügyek elbírálásában szerzett tapasztalatnak valamint a másodfokú gyakorlatnak van jelentősége.

A Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (66.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja.
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147/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jog területén
szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett
jártasságnak van jelentősége.

A Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (28. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a büntetőjog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (6722 Szeged, Tábor u. 4.)

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

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

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

150/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre
A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói (38.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

148/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a büntetőjog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (97.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári jogi területen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György u. 4.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

151/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre
A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki elsőfokú bírói (Polgári Kollégium, 763. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

149/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (20. számú)
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A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

154/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

152/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Balassagyarmati
Törvényszékenegy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (678. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a munkajog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Balassagyarmati Törvényszéken egy törvényszéki bírói (15. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)

155/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

153/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (Polgári Kollégium, 231. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon járásbírósági
bírói (589. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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159/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

162/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Szombathelyi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(8. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (P.III. Csoport, 422. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a vagyonjogi területen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja.
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 pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szombathelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.)

160/2015. (IV. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (P.IV. Csoport, 485. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az
Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére pályázatot hirdet.

A pályázat elbírálásánál a családjogi területen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

Az elnökhelyettesi vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– legalább 5 év tényleges bírói működési gyakorlatnak,
a korábban szerzett igazgatási, továbbá projektmunkákban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
az Országos Bírósági Hivatal
Ellenőrzési Főosztálya főosztályvezetői
állásának betöltésére

- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 30.

- a magasabb vezetői állásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
az elnökhelyettesi vezetői tevékenységnek a Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köreinek,

A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

- az Országos Bírósági Hivatal előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:

Jelentkezés módja:
A jelentkezéseket postai úton az Országos Bírósági Hivatal Elnökéhez címezve, az Országos Bírósági Hivatal
Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay utca 16. I. emelet
111.) részére kell 3 példányban megküldeni.

- a bíróságok igazgatásával kapcsolatos központi feladatok koordinálása, irányítása,
- a bíróságok általános vizsgálatai, vezetői és célvizsgálatok,

Alkalmazási feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- szakirányú, a 370/2011. (II.31) Kormányrendelet 24.§
(2) bekezdése szerinti felsőfokú iskolai végzettség,
- közigazgatási szakvizsga,
- legalább 5 év közigazgatásban szerzett tapasztalat és
vezetői gyakorlat,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 70.§ (4) bekezdése alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére
jogosító engedély,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény 11. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott
büntetlen előélet igazolásáról.

- országos programok koordinálásának irányítása,
- a bíróságok közötti munkateher kiegyenlítése és kompetencia alapú munkafolyamat szervezése,
- az ítélkezés hatékonyságát szolgáló jó gyakorlatok,
ajánlások, szabályozok kidolgozása.
Az elnökhelyettes illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 162-163.§
rendelkezései az irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
Az OBH elnökhelyettesét az OBH elnökének javaslatára
a köztársasági elnök nevezi ki határozatlan időre.

Elvárt kompetenciák:
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- az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerinti engedélyt,
- szervezési és vezetési ismeretek,
- proaktivitás,
- kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
- önálló munkavégzésre való képesség,
- rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,

- 1 darab fényképet.
Munkavégzés helye: 1022 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.

VÉGREHAJTÓJELÖLTI PÁLYÁZAT
A Kaporvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

- jó szervezőkészség, eredményorientált személyiség.
Alkalmazási forma:

a Kaposvári Törvényszék területén egy törvényszéki
végrehajtójelölti állás betöltésére.

- az Országos Bírósági Hivatal a sikeres pályázóval határozatlan időre szóló kinevezéssel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, határozatlan időre
szóló főosztályvezetői megbízással egyidejűleg.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. május 20. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék elnöki Titkárság (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

A főosztályvezető bérezése:
- az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

HÍREK

Főbb feladatok:

Igazolványok érvénytelenítése

- a jogszabályok, az Országos Bírósági Hivatal elnökének
döntései, utasításai alapján önállóan vezeti a főosztályt,

Hódos Andreának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának az AA 107927 számú bírói igazolványa,
dr. Gáspár Annának, a Budaörsi Járásbíróság bírósági
titkárának a BC 603889 számú,
dr. Wartig Lászlónak, a Komlói Járásbíróság bírósági titkárának a BC 603612 számú,
Balogh Norbertnek a Fővárosi Törvényszék írnokának a
BA 178770 számú,
Hugyeczné Rakita Tündének a Fővárosi Törvényszék
tisztviselőjének a 177071 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.,

- szakmai feladatait a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 21.§ (5) bekezdése és 22. §-a szerint végzi.
A pályázathoz csatolni kell:
- Országos Bírósági Hivatal elnökének stratégiai céljaival
összhangban álló pályaművet, amelyben az Ellenőrzési
Főosztály szakmai irányításával kapcsolatos terveit, elképzeléseit ismerteti,

Az igazolványok érvénytelenek.

- részletes, aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munka -, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát
(év, hó, nap),
- nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint az általa írásban felhatalmazott személyek és a
személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai megismerjék és kezeljék, továbbá arról, hogy a
370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet 23. § (2) bekezdése szerinti véleményezés céljából szakmai önéletrajzát
megküldheti az államháztartásért felelős miniszternek,
- az iskolai végzettséget és a képesítést igazoló okiratok
másolatait,
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