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3/2016. (II. 29.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról
HATÁROZATOK
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83/2016. (II. 23.) OBHE számú határozat munkacsoport létesítéséről
97/2016. (III. 3.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének eghosszabbításáról
106/2016. (III. 7.) OBHE számú határozat munkacsoport létesítéséről
110/2016. (III. 9.) OBHE számú határozat a Kúrián egy titkári álláshely megszüntetéséről és a Kúria
engedélyezett létszámáról szóló 395/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
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27.) OBHE számú határozat módosításáról
117/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat a Szegedi Törvényszék területén egy tanácselnöki álláshely
járásbírósági bírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 403/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
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15/2016. (II.9.) OBT határozat
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17/2016. (II.9.) OBT határozat
18/2016. (II.9.) OBT határozat
19/2016. (II.9.) OBT határozat
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CÍMADOMÁNYOZÁS
57/2016. (II. 11.) OBHE számú határozat 2016. február hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
75/2016. (II. 17.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
77/2016. (II. 19.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
78/2016. (II. 19.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
87/2016. (III. 1.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
93/2016. (III. 3.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
95/2015. (III. 3.) OBHE számú határozat a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
96/2016. (III. 3.) OBHE számú határozat
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

a

Fővárosi

Törvényszék

Polgári

Kollégiuma

105/2016. (III. 7.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
115/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
125/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
126/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
54/2016. (II. 11.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
58/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
70/2016. (II. 16.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező katonai bírák kijelöléséről
71/2016. (II. 16.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
85/2016. (II. 29.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/D.§-ban
meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
55/2016. (II. 11.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról
84/2016. (II. 29.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Járásbíróságra történő kirendeléséről
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86/2015. (II. 29.) OBHE számú határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
88/2016. (III. 1.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő

kirendelésének

90/2016. (III. 3.) OBHE számú határozat bíró Kúriára történő kirendelése
91/2016. (III. 3.) OBHE számú határozat bírák Veszprémi Törvényszékre történő kirendelésének
meghosszabbításáról
92/2016. (III. 3.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkár kijelöléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
76/2016. (II.18.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének vezetői
megbízatása megszűnéséről és a Fővárosi Ítélőtáblára történő beosztásáról
79/2016. (II.19.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
81/2016. (II. 22.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének a Fővárosi Ítélőtábla
elnöki feladatainak ellátásával való megbízásáról
98/2016. (III.4.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
89/2016. (III.02.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
102/2016. (III.04.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
103/2016. (III.04.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

31

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
107/2016. (III. 7.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
108/2016. (III. 7.) OBHE számú határozat a Balassagyarmati Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
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A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
94/2016. (III. 3.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
116/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
118/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
119/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
120/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
121/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
122/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
123/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
124/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
127/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
128/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
129/2016. (III. 11.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon két közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet a Magyar Igazságügyi Akadémia
főosztályvezetői állásának betöltésére
HÍREK

41
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
betölthessék. Ezért a pályázati határidő lejártát követően
a lehető leghamarabb meg kell tartani az írásbeli majd a
szóbeli versenyvizsgákat.

UTASÍTÁSOK
3/2016. (II. 29.) OBH utasítás
a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló
szabályzatról

(5) A felvételi versenyvizsga követelmény- és értékelési
rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az elsődlegesen a
bírósági fogalmazói feladat magas szintű ellátásához
szükséges képességek és készségek meglétét mérje.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában, az
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény 14. § (10) bekezdésében, valamint
a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B. § (8) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a minőségi
munkaerő egységes, objektív, átlátható rendben történő
kiválasztásához és a bírósági fogalmazói utánpótlás
folyamatos biztosításához fűződő szervezeti érdekekre,
a bíróságok és a fogalmazói érdekképviseleti szervezetek
véleményének figyelembevételével a következő utasítást
adom ki:

(6) Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a kinevezők a
pályázók pályázati anyagát és a felvételi versenyvizsgán
elért eredményüket teljes körűen megismerhessék,
a
felvételi
eljáráson
eredményes
pályázókat
meghallgathassák.
2. § A felvételi eljárás célja az, hogy az egységes,
átlátható, objektív kritériumokon nyugvó kiválasztási
folyamat révén a legjobban teljesítő, az ellátandó feladat
elvégzésére előre láthatólag képességgel és készséggel
rendelkező jelöltek nyerjenek felvételt bírósági
fogalmazói álláshelyre.

I. FEJEZET

1. A felvételi eljárás szabályozásának alapelvei,
célja és hatálya

3. § A szabályzat hatálya a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 16. §-ában felsorolt bíróságokra,
valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban:
OBH) terjed ki.

1. § (1) A pályázatok benyújtása és elbírálása közérthető,
világos és egyszerű eljárási rendben zajlik.

4. § Az OBH-n belül a Magyar Igazságügyi Akadémia (a
továbbiakban: MIA) feladata:

(2) A bírósági fogalmazói utánpótlás folyamatos
biztosítása érdekében a fogalmazói álláshelyek
betöltésére vonatkozó pályázati kiírást olyan módon és
gyakorisággal kell közzétenni, hogy az minél szélesebb
jelölti kör számára elérhető és megismerhető legyen.

a) a felvételi versenyvizsga kapcsán az egyetemekkel
való kapcsolattartás,

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

b) a kinevezők által kiírt pályázatok egységes
feltételekkel, beérkezési és elbírálási határidővel történő
közzététele,

(3) A pályázati határidő meghatározásakor az álláshelyek
megüresedésének, illetve a munkaerő-szükséglet
felmerülésének időpontján túlmenően figyelemmel kell
lenni az állam- és jogtudományi fakultással is rendelkező
egyetemek (a továbbiakban: egyetemek) záróvizsgaidőszakainak időpontjára.

c) a pályázatok kezelése,
d) az álláspályázatok népszerűsítésének koordinálása,
támogatása és szervezése,
e) a felvételi
lebonyolítása,

(4) A pályázatok elbírálási időtartamát úgy kell
meghatározni, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági elnökök (a továbbiakban: kinevezők) a
megüresedett álláshelyeket minél rövidebb időn belül

versenyvizsga

megszervezése

és

f) a kapcsolattartás a kinevezőkkel, a kinevezők
tájékoztatása, a kinevezésről szóló döntéshez szükséges
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a) megállapítja a pályázatok egységes beérkezési
határidejét (a továbbiakban: pályázati határidő)

– a pályázó által benyújtott és a központi felvételi
eljárás során keletkezett – okiratok, adatok kinevező
rendelkezésére bocsátása,

aa) a tárgyévi első központi fogalmazói versenyvizsgára
benyújtandó pályázatok tekintetében a tárgyév február
1-je és március 31. napja

g) a kapcsolattartás a felvételi versenyvizsga-bizottság
tagjaival,

ab) a tárgyévi második központi fogalmazói
versenyvizsgára benyújtandó pályázatok tekintetében a
tárgyév június 1-je és augusztus 31. napja

h) az OBH elnöke és elnökhelyettese e szabályzat
alapján hozott döntéseinek előkészítése, végrehajtása,
az OBH elnöke részére a felvételi eljárásról összefoglaló
jelentés készítése,

közötti időszak valamely munkanapjában,
i) a 39. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás (várólista)
vezetése,

b) a pályázati határidőhöz igazodva meghatározza a
versenyvizsgák időpontját, a pályázatok elbírálásának és
az álláshelyek betöltésének egységes határidejét.

j) az a)-i) pontokban felsorolt feladatok teljesítéséhez
szükséges belső ügyvitel rendjének kidolgozása.

3. Pályázati kiírás közzététele, a bírósági
fogalmazói álláspályázatok népszerűsítése

II. FEJEZET
A PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁNAK ÉS BEFOGADÁSÁNAK
RENDJE

6. § (1) A bírósági fogalmazói álláshelyek meghirdetéséről
a pályázati határidőt megelőző legalább 30 nappal – a
R. 1/A. § (4) bekezdése szerinti tartalommal – az OBH
kibocsájtja az 1. melléklet szerinti pályázati kiírást,
és kezdeményezi a R. 1/A. § (3) bekezdés szerinti
közzétételét.

2. A pályázatok beérkezésének, elbírálásának és az
álláshelyek betöltésének határideje
5. § (1) Az OBH az egyetemek megkeresése útján
köteles beszerezni minden év október 15. napjáig a
soron következő őszi-téli, valamint minden év március
15. napjáig a soron következő tavaszi-nyári záróvizsgaidőszakok tervezett idejére vonatkozó adatokat. Az OBH
az ezen adatokból készített összesített kimutatást az
OBH elnökének öt munkanapon belül bemutatja.

(2) Az OBH a pályázati kiírás Bírósági Közlönyben való
megjelentetését olyan időben köteles kezdeményezni,
hogy az érintettek a pályázati kiírást megismerhessék,
s a megjelenés időpontjához képest kellő idő álljon
rendelkezésre az álláspályázatra való jelentkezésre.
(3) Az OBH – az OBH elnökének jóváhagyásával – a
R-ben meghatározott közzétételi fórumokon túlmenően
is kezdeményezi a pályázati kiírás mindazon fórumon
való megjelentetését, mely a kiírás lehetséges pályázók
általi megismerését szolgálhatja.

(2) A kinevezők a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról
és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet (a
továbbiakban: R.) 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott
közös, összesített pályázat kiírása érdekében az OBH
elnökének megkeresésére, az ott megjelölt határidőben,
de legkésőbb január 15. napjáig és július 15. napjáig
tájékoztatják az OBH elnökét a betölteni kívánt bírósági
fogalmazói álláshelyekről.

7. § (1) Az OBH támogatja és koordinálja a bíróságoknak
a bírósági fogalmazói álláspályázatok népszerűsítését
szolgáló tevékenységét, és elősegíti az e körben kialakult
gyakorlati tapasztalatok bíróságok közötti megosztását.

(3) A kinevezőknek a megkeresésre adott válaszukban
meg kell jelölniük

(2) Az OBH a fogalmazói álláshelyek népszerűsítése
érdekében együttműködik az egyetemekkel, hallgatói
egyesületekkel.

a) a betölteni kívánt bírósági fogalmazói álláshelyek
számát és
b) a bírósági fogalmazó leendő szolgálati helyét.

8. § A bíróságok lehetőség szerint az egyetemekkel
történő együttműködésük keretében vagy az OBH
megkeresésére gondoskodnak a fogalmazói álláshelyek
népszerűsítéséről, így különösen lehetővé teszik a
bíróságok jogász állásbörzéken, hallgatói fórumokon
vagy más, a joghallgatók vagy jogi diplomával rendelkező

(4) Az OBH elnöke a (3) bekezdés szerinti adatokról
készült összesített kimutatás alapján, a kinevezők (2)
bekezdés szerinti tájékoztatását követő öt munkanapon
belül
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benyújtásakor – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel –
egyidejűleg csatolnia kell a 32. § (1) bekezdés c)-f) pontja
szerinti, többletpontra jogosító körülményeket igazoló
okiratokat. Amennyiben a pályázó a pályázati határidő
lejártát követően szerez jogosultságot többletpontra,
ebben az esetben az ehhez szükséges igazolást
legkésőbb a szóbeli vizsga napján nyújthatja be.

jelöltek szélesebb körét elérő fórumokon történő
megjelenését.
9. § Az OBH a 40. § (1) bekezdés szerinti jelentésben, a
kinevezők a 36. § (1) bekezdése szerinti jelentésükben a
7. §-ban és a 8. §-ban foglalt tevékenységükről kötelesek
írásbeli összefoglaló jelentés formájában beszámolni az
OBH elnökének.

(7) Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett
tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el, úgy
– a felvételi versenyvizsga során adható többletpontok
elérése érdekében – e tényre a jelentkezési adatlap
megfelelő rovatának kitöltése útján hivatkoznia kell.

4. A pályázat benyújtásának módja
10. § (1) A pályázó a kiírt álláshelyet az álláshely
elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési
körét kifejtő motivációs levél (a motivációs levél és az e
§-ban előírt mellékletek a továbbiakban együtt: pályázat)
benyújtása útján pályázhatja meg.

(8) Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván
pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek
sorrendjét.

(2) A motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es
betűmérettel géppel írott – A/4-es oldal lehet.

(9) A jelentkezési lap letölthető a bíróságok központi
internetes honlapjáról is.

(3) A pályázatot postai úton vagy személyesen az OBHhoz kell benyújtani, a pályázati kiírásban szereplő címre,
olyan időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő
utolsó napján megérkezzen.
(4) A pályázathoz a benyújtásával egyidejűleg csatolni
kell:

(10) A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát
és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt – az OBH-hoz személyesen vagy postai
úton – legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga
időpontjában kell benyújtani, olyan időben, hogy az
legkésőbb a szóbeli vizsga napján rendelkezésre álljon.

a) a 2. melléklet szerinti jelentkezési
továbbiakban: jelentkezési lap) kitöltve,

(11) A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen.

lapot

(a

(12) Az érvénytelenség tényéről az OBH elektronikus
úton, vagy telefonon haladéktalanul tájékoztatja a
pályázót és az ezt követő harminc napon belül az
érvénytelen pályázatot és az ahhoz csatolt okiratokat a
pályázó részére visszaküldi.

b) a pályázó önéletrajzát,
c) a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
ennek hiányában – a (9) bekezdésben írtakra is
figyelemmel – az abszolutóriumot vagy az államvizsgát
megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító
egyetemi igazolást,

11. § Az OBH a beérkezett érvényes pályázatokról – a
pályázatok számának megjelölésével – a beérkezési
határidő lejártát követő öt munkanapon belül
tájékoztatja a kinevezőket. Ha a bíróságon meghirdetett
álláshelyre kizárólag olyan pályázó pályázott, aki az
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14.
§ (9) bekezdése alapján felvételi versenyvizsgára nem
köteles, az OBH – a 33. § szerinti okiratok megküldésével
egyidejűleg – e tényre utalással tájékoztatja a kinevezőt
a pályázat benyújtásáról.

d) a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában – a (9)
bekezdésben írtakra is figyelemmel – a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító
okiratot.
(5) Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli
versenyvizsga időpontjától számított egy naptári éven
belül újabb pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói
állásra, kérheti, hogy a korábbi versenyvizsga
eredménye alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják
el a pályázatát. E kérelmét a jelentkezési lapon kell
előterjesztenie.
(6) Ha a pályázó többletpontokat kíván elérni, a pályázat
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III. FEJEZET

bízhat meg az (1) bekezdés szerinti központi igazgatási
feladat ellátásával.

A VERSENYVIZSGA

(8) A megbízatás öt évre szól és az érintett
beleegyezésével – az eredeti kinevezés időtartamával –
meghosszabbítható.

5. Felvételi Versenyvizsga-bizottság és az eseti
szóbeli vizsgabizottság

(9) A bizottsági tag megbízatásának lejárta előtt
hatvan nappal az OBH beszerzi a tag nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a megbízatása
meghosszabbításához.

12. § (1) A központi felvételi eljárás írásbeli és szóbeli
versenyvizsgából áll. A vizsgakérdések és típusfeladatok
évenkénti meghatározását és a vizsgák értékelését
a Felvételi Versenyvizsga-bizottság (a továbbiakban:
bizottság) tagjai végzik.

(10) A megbízatás meghosszabbításáról az OBH elnöke
a tag megbízatásának lejárta előtt harminc nappal dönt.

(2) A bizottság tagjai legalább:

(11) Amennyiben egy adott bírósági szint képviselőinek
száma az (2) bekezdésben meghatározott minimális
létszám alá csökkenne, úgy az OBH elnökének felhívására
az adott bírósági szint elnöke (elnökei) a felhívásban
megjelölt határidőre a (3) bekezdés szerint eljárva új
személyeket jelölnek a bizottság tagjaiként. Az OBH
elnöke a döntése meghozatala során az (7) bekezdés
szerint jár el.

a) 6 kúriai bíró,
b) 6 ítélőtáblai bíró,
c) 20 törvényszéki bíró,
d) 20 járásbírósági bíró,
e) 10 közigazgatási és munkaügyi bíróságra beosztott
bíró.

13. § (1) A bizottsági tagság megszűnik:
a) a bírói tisztség megszűnésével,

(3) Az OBH-ba beosztott bíró – a beosztás időtartama
alatt – a bizottságnak hivatalból tagja.

b) a tagsági megbízatás időtartamának meghosszabbítás
nélküli lejártával,

(4) A bizottságba az OBH elnökének ötévente kibocsátott
felhívására, a felhívásban megjelölt határidőre a Kúria
elnöke 10, az ítélőtáblák elnökei egyenként 2 bírót
jelölnek. A törvényszékek elnökei az illetékességük alá
tartozó bíróságok engedélyezett bírói létszáma alapján
– lehetőség szerint szervezeti szinten és ügyszakonként
is megtartva a (2) bekezdés c)-e) pontjai szerinti arányt
– minden 20 bírói létszám után 1-1 bírót jelölnek. Ha
a töredék létszám a 10 főt meghaladja, további 1 bíró
jelölésére van lehetőség.

c) a tagságról történő lemondással,
d) a tagság OBH elnöke által történő visszavonásával
(15. §),
e) a 12. § (3) bekezdése esetén az OBH-ba történő
beosztás megszűnésével.
(2) A bizottsági tagság szünetel, ha a bizottság tag ellen
fegyelmi eljárás indul, az eljárás jogerős befejezéséig,
marasztalás esetében addig, amíg a tag fegyelmi
büntetés hatálya alatt áll.

(5) A jelöltek lehetőség szerint olyan bírák, bírósági
vezetők, akik a munkájuk során rendszeres kapcsolatban
állnak a fogalmazókkal, így a felvételükhöz szükséges
készségek, képességek megítélésében jártasak.

(3) Amennyiben a megbízatás tartama alatt a bizottság
tagja a megbízatáskori szinttől eltérő bírósági szintre
kerül beosztásra, e tény a bizottsági tagságát nem érinti.

(6) A jelöléssel egyidejűleg csatolni kell a jelölt hivatali
elérhetőségét tartalmazó adatokat, önéletrajzát és a
jelöléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát.

14. § (1) Az adott félévi vizsgák lebonyolításában az OBH
elnöke által – legkésőbb a pályázati kiírás közzétételét
követő tizenöt napon belül – kijelölt vizsgabizottsági
tagok működnek közre. A kijelölt tagokat az OBH elnöke
általi kijelölésről és a vizsga helyszínéről, időpontjáról az
OBH haladéktalanul értesíti.

(7) Az OBH elnöke a jelölést követő harminc napon
belül dönt arról, hogy a jelöltek közül kiket bíz meg a
bizottsági tagsággal járó feladatok ellátásával. Az OBH
elnöke ezzel egyidejűleg további, legfeljebb 10 fő – a (2)
bekezdés szerinti jelöltek között nem szereplő – bírót
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intézkedik
a
pályázó
számára
vizsgabizottság kijelöléséről.

(2) A szóbeli vizsgabizottságnak 3 tagja van. Elnöke az a
bíró, akinek a legmagasabb a vezetői – ennek hiányában
a bírói – beosztása. A szóbeli vizsgabizottságokat
az OBH – az OBH elnöke által az adott vizsga
lebonyolítására korábban kijelölt tagok közül – az írásbeli
vizsgaeredmények közzétételét követően haladéktalanul
összeállítja.

másik

szóbeli

6. Az írásbeli versenyvizsga
17. § (1) Az írásbeli versenyvizsgákat a pályázati
határidőt követő tizenöt napon belül kell megtartani. A
vizsgára – a pályázók számától függően – több időpont
is kitűzhető, és a vizsgák egyidejűleg több helyszínen is
megtarthatók.

(3) A szóbeli vizsgabizottságok összeállítása során
törekedni kell arra, hogy a szóbeli vizsgabizottság
lehetőleg egymástól eltérő bírósági szintre, más
szolgálati helyre beosztott és eltérő ügyszakban ítélkező,
illetve igazgatási feladatot ellátó bírákból álljon.

(2) Az írásbeli vizsgán az a pályázó vehet részt, akinek
a pályázatát az OBH a 10. § (11) bekezdése alapján
nem utasította vissza. Az érvényes pályázatot benyújtó
pályázókat az OBH a vizsgát legalább hét naptári nappal
megelőzően, elektronikus úton értesíti

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke nem
lehet a szóbeli vizsgabizottság elnöke, illetve tagja, ha a
vizsgázók között olyan pályázó van, aki a vezetése alatt
álló bíróságra kiírt bírósági fogalmazói álláspályázatra
jelentkezett.

a) az írásbeli vizsga időpontjáról és helyéről,
b) a szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről,

15. § (1) Amennyiben a kijelölt bizottsági tag az írásbeli
vizsgák értékelésében, illetve szóbeli vizsgán önhibájából
nem vesz részt, vagy önhibáján kívül nem tud részt venni
és ez utóbbit előzetesen, amint az akadály tudomására
jut, haladéktalanul, alapos okkal nem igazolja, tagsági
megbízását az OBH elnöke visszavonhatja.

c) arról, hogy az írásbeli vizsgán segédanyagot és
segédeszközt nem használhatnak és a segédanyag,
segédeszköz használatának 20. § (2) bekezdése szerinti
jogkövetkezményéről,
d) arról, hogy a szóbeli vizsgán a pályázó a 10. § (10)
bekezdésben és a 23. §-ban meghatározott feltételek
teljesülése esetén vehet részt és

(2) Az (1) bekezdés szerinti ismételt mulasztás esetében
az OBH elnöke a megbízást visszavonja.
16. § (1) A vizsgabizottság tagja legkésőbb a 18. § (3)
bekezdése és 27. § (3) bekezdése szerinti kijelölésről
történt értesítését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni az OBH-nak, ha feladatok kidolgozását
követő két felvételi időszakban a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi. III. törvény 13. § (2) bekezdése szerinti
hozzátartozója felvételizni kíván. Ebben az esetben a
vizsgabizottsági tag a feladatok kidolgozását követő két
felvételi időszakban vizsgabizottsági tagként nem járhat
el.

e)
az
elektronikus
elmaradásának
17.
§
jogkövetkezményeiről.

értesítés
visszaigazolása
(3)
bekezdése
szerinti

(2) A szóbeli versenyvizsga során a szóbeli vizsgabizottság
elnöke vagy tagja köteles haladéktalanul bejelenteni, ha
a pályázóval szemben egyéb okból elfogult.

(4) Az OBH legkésőbb a pályázatok beérkezési
határidejét követő öt munkanapon belül gondoskodik
a versenyvizsga helyszínének (helyszíneinek) és pontos
kezdési időpontjának (időpontjainak) a bíróságok
honlapján történő közzétételéről.

(3) A közlés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a
pályázó elektronikus levélben visszaigazolta az értesítés
megtörténtét. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik és
a pályázó az általa megjelölt telefonszámon sem érhető
el, ez a 29. § alkalmazása szempontjából önhibának
minősül.

(3) A szóbeli vizsgabizottság tagjának kizárására irányuló
bejelentést a pályázónak a versenyvizsga megkezdése
előtt a szóbeli vizsgabizottságnál nyomban meg kell
tennie.

18. § (1) Az írásbeli versenyvizsga keretében a
pályázóknak a 31. § (2) bekezdésben meghatározott
értékelési szempontok mérésére alkalmas feladatokat
kell megoldaniuk.

(4) Ha a szóbeli vizsgabizottság elnöke vagy tagja a reá
vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, vagy ha a
szóbeli vizsgabizottság a pályázó (3) bekezdés szerinti
bejelentését alaposnak találja, az OBH haladéktalanul

(2) A vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH
legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal
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a kizárás jogkövetkezményére is ki kell terjednie.
A figyelmeztetés megtörténtét a vizsgabiztosnak a
jegyzőkönyvben rögzítenie kell.

a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló
típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján.
(3) Az írásbeli vizsgakérdések katalógusát a bizottság
OBH elnöke által kijelölt tagjai minden évben egyszer,
a második központi felvételi pályázati határidő előtt
hatvan nappal állítják össze.

(2) Ha a pályázó az írásbeli feladat megoldása során
segédanyagot vagy segédeszközt használ, a vizsgabiztos
őt további figyelmeztetés nélkül a felvételi eljárásból
kizárja. E tényt és a kizárás okát a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.

(4) A vizsgafeladatokat a (3) bekezdés szerinti
katalógusból sorsolással az OBH állítja össze, az
írásbeli versenyvizsga napját legalább öt munkanappal
megelőzően.

(3) Ha pályázó a versenyvizsga rendjét más módon
megzavarja, a vizsgabiztos a rend megtartására hívja
fel. A felhívásnak a kizárás jogkövetkezményére is ki kell
terjednie.

(5) A bizottság tagjai és az OBH a kérdéseket bizalmasan
kezelik és megfelelő őrzésükről gondoskodnak.

(4) Eredménytelen felhívás esetén a vizsgabiztos a
rendzavaró pályázót a felvételi eljárásból kizárja. A
rendzavarás tényét és a vizsgabiztos ezzel kapcsolatos
intézkedését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

19. § (1) A vizsga során valamennyi pályázó anonim
módon, a személyéhez rendelt kódszámmal ellátott
feladatlapon válaszolja meg az írásbeli kérdéseket.

21. § (1) Az írásbeli feladatok értékelését – a 14. §
(1) bekezdés alapján – az OBH elnöke által kijelölt
vizsgabizottsági tagok, a 31. § (2) bekezdésében felsorolt
értékelési szempontok szerint végzik.

(2) Az írásbeli vizsgát levezető – az OBH elnöke által e
feladatra kijelölt – vizsgabiztos
a) személyi igazolvány vagy más, személyazonosításra
alkalmas okirat alapján azonosítja a pályázót,

(2) Egy bizottsági tag egy alkalommal minimum 6
pályázó írásbeli vizsgáját értékeli.

b) a pályázó személyéhez kódszámot rendel, amelyet
külön nyilvántartásban rögzít,

(3) A lezárt borítékokban található, kódszámmal ellátott
dolgozatokat és az értékelés szempontjait tartalmazó
értékelő lapokat legkésőbb a versenyvizsga napját
követő napon az OBH kézbesíti a bizottsági tagoknak,
akik értékelésüket az OBH-hoz kötelesek a kézbesítést
követő három naptári napon belül visszajuttatni.

c) a pályázó rendelkezésére bocsájtja a feladatok
megoldására szolgáló feladatlapokat, amelyekre a
kódszámát a pályázó feljegyzi,
d)

ügyel a felvételi eljárás rendjének megtartására,

(4) Az értékelés eredményét – a pályázó kódszámával
megjelölve – az OBH további két munkanapon belül a
bíróságok honlapján közzéteszi. A közzétételnek arra az
esetre is ki kell terjednie, ha a pályázó az elért pontszámai
alapján a szóbeli versenyvizsgán nem vehet részt.

e) a feladat megoldását követően a kódszámmal
ellátott feladatlapokat a pályázó jelenlétében elhelyezi
az ugyanazon kódszámmal ellátott borítékban, majd a
borítékot – ugyancsak a pályázó jelenlétében – lezárja,
a lezárt borítékot a lezárás helyén bélyegzővel és
aláírásával látja el,

(5) A vizsgabizottsági tagok a megküldött dolgozatokat
és az értékelés eredményét bizalmasan kezelik.

f)
a versenyvizsga során történt lényeges eseményeket
jegyzőkönyvben rögzíti, majd a jegyzőkönyvet aláírásával
látja el.

(6) Az OBH annak a pályázónak, aki az írásbeli vizsgán
elért pontszámai alapján a szóbeli versenyvizsgán nem
vehet részt, a pályázatát az írásbeli vizsga napját követő
30 napon belül visszaküldi.

(3) A pályázók személyéhez rendelt kódszámot
tartalmazó nyilvántartást az OBH bizalmasan kezeli, és
megfelelő őrzéséről gondoskodik.

7. A szóbeli versenyvizsga

20. § (1) A pályázók az írásbeli feladat megoldása során
segédanyagot és segédeszközt nem használhatnak,
mely tényre a vizsgabiztos köteles a pályázókat a
feladat megkezdése előtt is figyelmeztetni. A felhívásnak

22. § A szóbeli versenyvizsgát legkésőbb az írásbeli
versenyvizsgát követő húsz napon belül kell megtartani.
A vizsgára – a pályázók számától függően – több időpont
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27. § (1) A szóbeli vizsga keretében a pályázóknak a 31.
§ (3) bekezdésben meghatározott értékelési szempontok
mérésére alkalmas – egyedül vagy több pályázó által
közösen megoldható – helyzetgyakorlatokat, jogeseteket
kell megoldaniuk.

is kitűzhető, és a vizsgák egyidejűleg több helyszínen is
megtarthatók.
23. § (1) A szóbeli versenyvizsgán az a pályázó vehet
részt, aki az írásbeli versenyvizsgán az elérhető pontszám
több mint felét megszerezte, továbbá pályázata a 10. §
(10) és (11) bekezdéseire figyelemmel érvényes.

(2) A vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH
legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal
a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló
típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján.

(2) A 10. § (10) és (11) bekezdései alapján érvénytelen
pályázat esetén az érvénytelenség tényéről az OBH a
szóbeli vizsga megkezdését megelőzően haladéktalanul
tájékoztatja a megjelent pályázót és a vizsgát követő
harminc napon belül az érvénytelen pályázatot és az
ahhoz csatolt okiratokat a pályázó részére visszaküldi.

(3) A lehetséges helyzetgyakorlatokat és jogeseteket a
bizottság OBH elnöke által kijelölt tagjai minden évben
egyszer, a második központi felvételi pályázati határidő
előtt hatvan nappal állítják össze.

24. § A szóbeli versenyvizsga-bizottság tagjai a
szóbeli vizsgát megelőzően, illetve ezalatt jogosultak
megismerni
a
pályázó
pályázatát,
jelentkezési
adatlapját, önéletrajzát, a pályázó írásbeli dolgozatát,
annak értékelését, eredményét, valamint – amennyiben
a pályázó ilyennel rendelkezik – a többletpontokra való
jogosultságát megalapozó tényeket.

28. § (1) A szóbeli vizsga eredményének kihirdetését
megelőzően a vizsgabiztos megkérdezi a pályázókat,
hogy kívánnak-e változtatni a megpályázott álláshelyek
általuk megjelölt sorrendjén. E kérdést és a pályázó arra
adott válaszát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok megtételét
követően a bizottság a pályázók szóbeli vizsgáját zárt
tanácskozásban értékeli, majd annak eredményét a
pályázók számára kihirdeti.

25. § (1) A szóbeli versenyvizsgán közreműködőként
részt vesz a MIA vezetője által kijelölt vizsgabiztos,
aki a pályázót személyi igazolvány vagy más,
személyazonosításra alkalmas okirat alapján azonosítja
és a versenyvizsgáról személyenként jegyzőkönyvet
készít.

(3) A vizsgabizottság elnöke a szóbeli vizsgán
elért pontszáma mellett közli a pályázóval az elért
összpontszámát is. A pályázó a pontszámítás – számítási
hibából eredő – helyességét a pontszám közlését
követően nyomban kifogásolhatja, amely kifogást
– a vizsgabizottság elnökének jelzésére – az OBH
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül
elbírálja.

(2) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell
a) a versenyvizsga helyét, idejét,
b) a pályázó személyes adatait,

(4) A 32. § (3) bekezdése szerint eredményes
versenyvizsgát tett pályázó részére a vizsgabizottság
elnöke a R. 1. melléklete szerinti tanúsítvány 1 példányát
átadja.

c) azt hogy a pályázó megjelent-e,
d) a bizottság elnöke, tagjai és a vizsgabiztos nevét,
e) a versenyvizsgán feltett kérdések számát, azonosítóját,

8. Igazolási kérelem

f) az elért pontszámot és
29. § (1) Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli
versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni
és távolmaradását legkésőbb a vizsga másnapján –
személyesen, hozzátartozója vagy meghatalmazottja
útján – az OBH-hoz címzetten alapos és igazolt okra
hivatkozva kimenti, ezzel egyidejűleg egy alkalommal
pótvizsga lehetőség biztosítását kérheti.

g) egyéb lényeges tényeket, körülményeket.
(3) A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a vizsgabiztos
aláírják.
26. § A pályázó részére a szóbeli versenyvizsga során
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy röviden
ismertesse motivációs levelét így vázolja a motivációit,
szakmai életútját és a megpályázott álláshellyel
kapcsolatos ismereteit.

(2) Az igazolási kérelemben elő kell adni azokat az
okokat, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik,
és csatolni kell ezek alátámasztásául szolgáló okiratokat.
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(3) Az igazolási kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb
annak beérkezésétől számított öt munkanapon belül
kell elbírálni. A döntésről a pályázót haladéktalanul
tájékoztatni kell.

(4) A pályázó szóbeli versenyvizsgán elért eredményét
a bizottságnak a (3) bekezdésben meghatározott
ismeretek, készségek és képességek egyenkénti és
együttes értékelése útján kell meghatároznia.

IV. FEJEZET

32. § (1) A pályázó az alábbi feltételek megléte esetén
többletpontokban részesül, amely többletpontokat
a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell
számítani:

A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
30. § A felvételi versenyvizsga írásbeli és szóbeli részét
pontozással kell értékelni.

a) „summa cum laude” minősítésű jogi diploma: 20 pont,

31. § (1) A versenyvizsga során összesen 120 pont
érhető el, amely az alábbi elemekből áll:

b) „cum laude” minősítésű jogi diploma: 15 pont,

b) szóbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont.

c) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai
gyakorlat bíróságon történő eltöltése, vagy bíróságon
eltöltött egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlat, az
adott bíróság elnöke által teljesítettként igazolva: 6 pont,

(2)
Az
írásbeli
feladatok
pontszámainak
meghatározásakor az értékelés szempontjait az alábbi
arányok szerint kell figyelembe venni:

d) a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányúton
való részvétel: 4 pont,

a)
helyesírás,
írásbeli
kifejezőkészség,
fogalmazástechnika, szabatosság: 15%,

e) az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton és
OTDK-n elért

a) írásbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont,

b) általános tájékozottság az érintett témakörökben:
15%,

ea) 3. helyezés: 4 pont,
eb) 2. helyezés: 6 pont,

c) anyagi és eljárásjogi ismeretek alkalmazása: 15%,
ec) 1. helyezés: 8 pont,
d) logikai készség, érveléstechnika: 15%,
f) a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú
nyelvvizsgán túl megszerzett

e) probléma-, helyzetfelismerés és elemzés, lényeglátás,
lényegi információk megfelelő rögzítése: 15%,

fa) felsőfokú nyelvvizsga: 8 pont
f) saját szakmai vélemény, döntési képesség: 15%
fb) minden további középfokú nyelvvizsga: 6 pont.
g) empatikus készség,
készségek: 10%.

kreativitás,

egyéb

értékelt
(2) A pályázó által elért többletpontok összegeként
maximálisan 30 pont vehető figyelembe.

(3) A szóbeli versenyvizsga során értékelni kell a pályázó:
(3) A vizsga akkor eredményes és a kinevezők felé annak
a pályázónak a pályázati anyaga továbbítható, aki a
szóbeli és az írásbeli versenyvizsgán is megszerezte az
elérhető pontszámok több mint felét.

a) általános és speciális jogi műveltségét,
b) szóbeli kifejező és kommunikációs készségét,
c) lényeglátását,
d) koncentrációs-, konfliktuskezelő és
meghozatalára vonatkozó képességeit és

döntések

e) logikai készségét, érveléstechnikáját.
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V. FEJEZET

pályázókat – röviden írásban megjelölik a rangsortól való
eltérés indokait.

A KINEVEZÉS

(3) Ha csak olyan pályázó nyújtott be pályázatot, aki az
Iasz. 14. § (9) bekezdése alapján felvételi versenyvizsgára
nem köteles, a kinevező a pályázó okiratainak 11. §
szerinti megérkezésétől számított harminc napon belül
dönt a kinevezésről. Ennek során a pályázót meghallgatja.

33. § Az OBH a kinevezők részére a 32. § (3) bekezdése
alapján eredményes versenyvizsgával rendelkező
pályázó – vagy ha több pályázó van, közülük az utolsó
– szóbeli versenyvizsgáját követő két munkanapon belül
megküldi

(4) A több álláshelyet is megjelölő pályázó kinevezéséről
az OBH a sorrendben megjelölt további bíróság(ok)
elnökét (elnökeit) az (1) bekezdés szerinti értesítéstől
számított két munkanapon belül tájékoztatja.

a) a benyújtott pályázatokat és az azokhoz csatolt
okiratokat,
b) az írásbeli versenyvizsga keretében a pályázók által
megoldott feladatok értékelését,
készült

37. § (1) A kinevező az egyéb törvényi feltételek megléte
mellett bírósági fogalmazóvá csak azt a személyt
nevezheti ki:

d) az álláshelyek pályázó által megjelölt rangsoráról és a
pályázó által elért összpontszámról szóló tájékoztatást.

a) aki a versenyvizsga eredményesnek minősítéséhez
szükséges pontszámokat megszerezte (32. § (3)
bekezdése)

c) a pályázók
jegyzőkönyvet és

szóbeli

versenyvizsgájáról

34. § (1) A kinevező a 33. §-ban meghatározott okiratok
megérkezését követő tizenöt napon belül valamennyi
pályázót meghallgatja, kivéve, ha a 37. § (2) bekezdése
szerinti pályázók száma eléri a kiírt álláshelyek számát és
az álláshelyek így maradéktalanul betölthetőek, ebben
az esetben csak a 37. § (2) bekezdése szerinti pályázók
meghallgatása kötelező. A kinevező a pályázatok
véleményezésére felkérheti a bírói tanácsot, amelynek
tagjai a meghallgatáson részt vehetnek.

b) aki a 39. § (1) bekezdése szerinti várólistán szerepel
és a szóbeli versenyvizsga időpontját követő egy naptári
éven belül újabb pályázatot nyújt be, továbbá kéri, hogy
a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül
bírálják el a pályázatát,

(2) Amennyiben egy pályázó több álláshelyre pályázik, a
kinevezők a meghallgatás időpontjának kitűzése során
együttműködnek.

(2) Amennyiben az adott álláshelyre pályázók közül van
olyan, aki a 31. § (1) bekezdése, valamint a 32. § (1) és
(2) bekezdése alapján elérhető összes pontszám 90%át vagy annál többet szerzett, a kinevező – az adott
pályázó visszalépésének esetét kivéve – nem nevezhet
ki olyan pályázót, aki ennél alacsonyabb pontszámmal
rendelkezik.

c) aki a pályázat beérkezésének időpontjában bírósági
fogalmazói kinevezéssel rendelkezett, továbbá kéri,
hogy újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.

35. § (1) A kinevezőnek a meghallgatást követő tizenöt
napon belül döntenie kell arról, hogy a pályázók közül kit
kíván kinevezni.

(3) Amennyiben több olyan pályázó van, aki megszerezte
az 31. § (1) bekezdése, valamint a 32. § (1) és (2)
bekezdése alapján elérhető összes pontszám 90%-át
vagy annál többet, a kinevező – a pályázók személyes
meghallgatását követően – választ közülük.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntéskor figyelemmel
kell lenni a pályázók versenyvizsga során elért
eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor).
36. § (1) A kinevezőnek a 35. § (1) bekezdése szerinti
döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH-t két
munkanapon belül értesítenie kell. Az OBH felé irányuló
értesítés a felvételt nyert pályázók esetében tartalmazza
a munkába állás kezdő időpontjának megjelölését is.

38. § (1) Amennyiben
a) a kiírt álláshelyre pályázatot nem nyújtottak be,
b) a pályázatok érvénytelenek, vagy azokat visszavonták,

(2) A kinevezők az OBH elnöke felé irányuló 36. §
(1) bekezdése szerinti értesítésükkel egyidejűleg –
amennyiben olyan pályázók pályázatait utasították
vissza, akik a rangsorban megelőzik a kinevezett

c) a pályázatok a pályázatra adható pontszámokat
tekintve eredménytelenek voltak, vagy

15

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 / 2. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

(3) Amennyiben a pályázó a nyilvántartásba vételt
követően kéri, adatait a várólistáról haladéktalanul
törölni kell. A pályázónak az erre irányuló írásbeli
kérelmét az OBH-hoz kell benyújtania.

d) a kinevező a pályázók egyikével sem kívánja betölteni
az álláshelyet, mert
da) a pályázó kinevezésével a Bjt. 41. §-a szerinti
összeférhetetlenség jönne létre,

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelem hiányában a pályázó
adatait a szóbeli versenyvizsgája napját követő egy év
elteltével törölni kell.

db) a pályázat kiírását követően bekövetkezett
munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést
érintő változások igazgatási szempontból indokolatlanná
teszik az állás betöltését

40. § (1) Az OBH a kinevezők 35. § (1) bekezdése szerinti
tájékoztatását követő hatvan napon belül az OBH elnöke
részére írásbeli összefoglaló jelentést készít a felvételi
versenyvizsga lebonyolításáról és eredményéről.

a kinevező a 36. § (1) bekezdés szerinti határidőben
értesíti az OBH-t.

(2) A jelentésben a pályázókat – ahol ez szükséges – az
írásbeli versenyvizsga alkalmával kapott kódszámuk
alapján, anonim módon kell megjeleníteni.

(2) Az OBH – a 38. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
esetet kivéve – a kinevező értesítésétől számított öt
munkanapon belül tájékoztatja a 39. § (1) bekezdése
szerinti várólistán szereplő személyeket a betöltetlen
álláshelyről, s felhívja őket, hogy az értesítés
kézbesítésétől számított öt napon belül nyilatkozzanak,
kívánják-e, hogy a kinevező az egy éven belül szerzett
pontszámuk alapján, újabb felvételi eljárás nélkül bírálja
el a pályázatukat az adott, betöltetlen álláshelyre.

(3) Az írásbeli összefoglaló jelentésben az adatokat
értékelni, a felvételi eljárás folyamatát és eredményét
elemezni kell.
(4) A jelentés alapjául az OBH által a pályázati kiírás,
a pályázatok befogadása, az írásbeli és szóbeli
versenyvizsga lebonyolítása és a kinevezőktől kapott
tájékoztatás
alapján
készített
dokumentumok,
nyilvántartások, valamint a felvételi eljárásban
résztvevők által kitöltött kérdőívek szolgálhatnak.

(3) Az OBH a várólistán szereplő pályázók válaszára
nyitva álló határidőt követő három munkanapon belül
értesíti a kinevezőt a várólistán szereplő és a betöltetlen
álláshelyre jelentkező pályázók személyéről, egyidejűleg
megküldi a pályázók 33. § szerinti dokumentumait.

VII. FEJEZET

(4) A kinevező a pályázókat meghallgatja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(5) A kinevező az OBH (3) bekezdés szerinti értesítését
követő tizenöt napon belül dönt a várólistán szereplő
pályázó bírósági fogalmazói kinevezéséről vagy a
pályázat eredménytelennek nyilvánításáról, majd
döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH-t
két munkanapon belül értesíti.

9. Hatályba léptető rendelkezések
41. § Ez az utasítás 2016. március 1-jén lép hatályba.
10. Átmeneti rendelkezések

VI. FEJEZET

42. § (1) Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépését
követően kiírt pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

NYILVÁNTARTÁSOK

(2) Jelen utasítás hatálybalépését követően kiírt bírósági
fogalmazói álláshelyek esetében a 37. § (1) bekezdés b) és
c) pontjai szerint versenyvizsgára nem köteles pályázók a
32. § (1) bekezdés szerint jogosultak többletpontokra. A
32. § (1) bekezdés c)-f) pontjai alapján járó többletpontok
– az azok alapjául szolgáló tények igazolása esetén –
vehetőek figyelembe.

39. § (1) A 32. § (3) bekezdése szerinti eredményes
versenyvizsgát tett, de felvételt nem nyert pályázókról,
továbbá a pályázat időpontjában bírósági fogalmazói
kinevezéssel rendelkező pályázókról az OBH évente
országos jegyzéket (várólista) készít.
(2) A pályázónak a pályázata benyújtásával egyidejűleg
nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e adatai várólistán
való nyilvántartásához.

(3) Jelen utasításban foglalt rendelkezések a
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések
szerint a bizottság tagjává kinevezett személyek tagsági
jogviszonyát nem érintik, amennyiben a jelen utasítás
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hatálybalépése napjáig a kinevezésükről – vagy annak
meghosszabbításáról – szóló döntés meghozatalától
számított öt év még nem telt el.

motivációs levél (a továbbiakban: pályázat) benyújtása
útján pályázhatja meg.
A pályázat terjedelme legfeljebb kettő – 12-es
betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.

11. Hatályon kívül helyező rendelkezések

A pályázathoz csatolni kell:
a kitöltött jelentkezési lapot;
önéletrajzot;
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát
vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző
utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolást;
a kiállításától számított kilencven napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését
tanúsító okirat másolatát.

43. § Hatályát veszti
a) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács bírósági
fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes
szabályairól szóló 2007. évi 5. számú szabályzata és
b) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács bírósági
fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes
szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat
módosításáról szóló 2010. évi 5. számú szabályzata.

A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány – az OBH-hoz személyesen vagy postai
úton – legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga
időpontjában nyújtható be.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
1. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz

A…………......…………….……………..
pályázatot hirdet

a …………Bíróságon
a …………Bíróságon
a …………Bíróságon

Törvényszék

A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni – csatolni kell:
a bíróság elnökének igazolását arról, hogy a pályázó
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai
gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai
gyakorlatot a bíróságon töltött,
igazolást
a
jogi
egyetemi
tanulmányok
folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú
külföldi tanulmányútról,
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat
másolatát,
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú
vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

elnöke

….
….
….

bírósági fogalmazói állás betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
Az írásbeli versenyvizsga időpontja:
A szóbeli versenyvizsga időpontja:
A pályázat elbírálásának határideje:
Az állás betöltésének időpontja:		

……………….
.................
.................
……………….
……………….

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

Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett
tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el, úgy
– a felvételi versenyvizsga során adható többletpontok
elérése érdekében – e tényre a pályázata benyújtásával
egyidejűleg hivatkoznia kell.
Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok
pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga
időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal
igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-a (4) és (5)
bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben
nem áll fenn.

A pályázó a kiírt álláshelyet az álláshely elnyerésére
vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan

A pályázatot és mellékleteit az Országos Bírósági
Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 1
példányban személyesen vagy postai úton benyújtani.
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
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a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és
– a birosag.hu weboldalon, a „Pályázatok” címszó alatt
megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasításból
tájékozódhatnak.

3.5. Állampolgársága

3.6. Állandó lakcíme				
							
Irányítószám		
Település neve		

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a
„Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az OBH
is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4)
bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján
jogosult az adatok kezelésére. A más törvénynek való
megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5) bekezdését
kell megjelölni.

Utca, út, tér, egyéb				

							
Házszám
Emelet		
Ajtó		
							
3.7. Értesítési címe					

A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen.

Irányítószám		
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései,
az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

Település neve

			
Utca, út, tér, egyéb				

2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz

							
Házszám
Emelet		
Ajtó		

JELENTKEZÉSI ADATLAP

						
*Megjegyzés a 2. Ponthoz: Amennyiben a pályázó
több álláshelyre nyújt be pályázatot, további kérelmét
bíróságonként rangsorolva pótlapon kell előterjesztenie.

bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt
benyújtott pályázathoz
1. Pályázó neve

3.8. Értesítési telefonszám
2. Megpályázott bírósági fogalmazói
bíróságonként, rangsorolva*

álláshely(ek)
3.9. Értesítési elektronikus levélcím

1.
2.
3.

3.10.Jelenlegi munkahelyének neve

3. Pályázó adatai
3.1. Születési neve
3.11. Jelenlegi munkahelyének címe
3.2. Anyja leánykori neve
3.12. Jelenlegi munkahelyén betöltött munkaköre
3.3. Születési helye, ideje (év, hónap, nap)
4. Jogi diploma				
fokozata
kiállításának dátuma (év, hónap, nap)
3.4. Személyi igazolvány száma			
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tagozat (nappali, levelező, stb.)

				
5. Államilag elismert nyelvvizsga			
nyelv			

fok		

					

Pályázó aláírása

Kérem, szíveskedjék az Országos Bírósági Hivatal
(1055 Budapest, Szalay u. 16.) részére írásban
bejelenteni, amennyiben kéri a várólistáról való
törlését.

típus

							
6. OBH által meghirdetett vagy egyéb tudományos
pályázatokon való részvétel (téma, helyezés)

Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli
versenyvizsga időpontjától számított egy naptári éven
belül újabb pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói
állásra, kérheti, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb
versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.

7. Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak,
külföldi képzések stb.)

Kérem, nyilatkozzon arról, hogy kéri-e pályázata
szerzett
pontszáma
alapján
történő,
újabb
versenyvizsga nélküli elbírálását.
Kérem Igen

8. Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés

		

Nem

9. További diplomák, egyéb végzettség

					
Alulírott pályázó kijelentem, hogy nem állok
cselekvőképességet
érintő
gondnokság
és/vagy
támogatott döntéshozatal hatálya alatt.

Pályázó aláírása

Kódszám*

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
JELENTKEZÉSI ADATLAP MELLÉKLETE

Kelt

(A pályázó tölti ki)

				

Pályázó aláírása

A pályázathoz (az álláshely elnyerésére vonatkozó
motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs
levélhez) csatolni kell:

Tájékoztatom, hogy a fogalmazói kinevezéshez
szükséges minimum pontszámot elért, de felvételt nem
nyert pályázókról az Országos Bírósági Hivatal évente
országos jegyzéket (várólista) készít.

a kitöltött jelentkezési lapot;
önéletrajzot;
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát
vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző
utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolást;
a kiállításától számított kilencven napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését
tanúsító okirat másolatát.

Kérem, nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e
ahhoz, hogy adatai az országos névjegyzékben
szerepeljenek.
Hozzájárulok

Igen

			

Nem
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A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány – az OBH-hoz személyesen vagy postai
úton – legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga
időpontjában nyújtható be.

tanulmányútról
OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat másolata
A jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú
nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú
nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolata

A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni – csatolni kell:
a bíróság elnökének igazolását arról, hogy a pályázó
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai
gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai
gyakorlatot a bíróságon töltött,
igazolást
a
jogi
egyetemi
tanulmányok
folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú
külföldi tanulmányútról,
az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat
másolatát,
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú
vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

* Nem a pályázó tölti ki.

HATÁROZATOK
83/2016. (II. 23.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján

Kérem, szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz
mely dokumentumokat csatolta.

2016. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig
terjedő időszakra
„Új Végrehajtási Munkacsoport-ot”

Jelentkezési adatlap

hoztam létre a civilisztikai bírósági határozatok
hatékonyabb végrehajtásának biztosítása céljából.

Önéletrajz

A Munkacsoport feladatai:

Jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

•
a bírósági és törvényszéki végrehajtást érintő
kodifikációs javaslatok kidolgozása,

Az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző
utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolás

•
az IM és más szerv bírósági végrehajtással
kapcsolatos javaslatai, így az IM Vht. kodifikációjával
kapcsolatban létrejött végrehajtási munkacsoportjában
megfogalmazott
javaslatok
véleményezése,
észrevételezése,

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti)
A
hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
kiállításának
kezdeményezését tanúsító okirat másolata

•
a
törvényszéki
egységesítése,

végrehajtás

gyakorlatának

Pótlap
•
a hatékony követelésbehajtáshoz, költséghatékony
szervezeti működéshez szükséges döntések, igazgatási
intézkedések, jogszabály módosítási kezdeményezések
előkészítése,

A bíróság elnökének igazolása arról, hogy a pályázó
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai
gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai
gyakorlatot a bíróságon töltött

•
a törvényszéki végrehajtás ügyforgalmi adataira
és munkaterhére vonatkozó statisztikai adatgyűjtéssel
kapcsolatos igazgatási intézkedések előkészítése,

Igazolás a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához
kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi
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106/2016. (III. 7.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről

•
a
törvényszéki
végrehajtásra
vonatkozó
nyomtatványok, minták összegyűjtése, hatályosítása,
•
a bírósági végrehajtásban jelentkező munkateher
mérése körében megoldási javaslatok kidolgozása,

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján

•
az OBH intranetes felületén található végrehajtásra
vonatkozó
adatbázis
lehetséges
tartalmának
meghatározása,

2016. február 20. napjától 2016. augusztus 20.
napjáig terjedő időszakra

•
a végrehajtási ügyszakban dolgozó alkalmazottak
részére
közvetlen
kommunikációs
lehetőségek
meghatározása, kidolgozása.

„Járásbírósági Igazgatási Munkacsoport-ot”

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján beszerzett
nyilatkozatok figyelembevételével a Munkacsoport
elnökének dr. Nagy Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnök bíráját jelöltem ki.

hoztam létre a járásbírósági igazgatás megerősítése
céljából.
A Munkacsoport feladatai:
•
az igazgatási szabályzat igazgatási intézkedéseinek
gyakorlati hatásvizsgálata a járás- és kisbíróságok
tekintetében,

A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

•
a bírákat terhelő adminisztratív feladatokat
számbavétele, azok szükségességének vizsgálata, a
bírák által érzékelt feleslegesnek ítélt adminisztratív
munkateher bejelentési metódusának kidolgozása,

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

97/2016. (III. 3.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

•
javaslattétel
az
adminisztratív
munkateher
csökkentésére, ezzel együtt olyan elérhető fórumrendszer
létrehozására tegyenek javaslatot (például: helpdesk,
VIBE levelezés) amely a járásbírósági vezetők számára
jelenthet segítséget az igazgatásban,

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam
„Az EU-s támogatású fejlesztések bevezetését segítő
Munkacsoport”-ot.

•
a járásbírósági igazgatási szintre jellemző feladatok
ellátásával kapcsolatos „Igazgatási kisokos” összeállítása,
felhasználva a járásbírósági vezetők részére tartandó
oktatáson összegyűjtött ötleteket,
•
javaslattétel olyan modern vezetési módszerek
alkalmazására, amelyek hatékonyan biztosítják az
igazgatási szabályzatban foglalt járásbírósági vezetői
feladatok ellátását,

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2016. augusztus hó 31. napjáig meghosszabbítom.

•
a járásbírósági vezetők részére szervezett kötelező
képzés sorozat tapasztalatainak elemzése és javaslattétel
a jövőben megvalósuló oktatások tematikájával
kapcsolatban.

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján beszerzett
nyilatkozatok figyelembevételével a Munkacsoport
elnökének dr. Bicskei Ferencet, a Kecskeméti Törvényszék
elnökét jelöltem ki.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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szóló 555/2015. (XI. 27.) OBHE számú határozat 2.
pontját:

A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett titkári
létszáma: 28 fő

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

Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma:
288 fő

110/2016. (III. 9.) OBHE számú
határozat
a Kúrián egy titkári álláshely megszüntetéséről
és a Kúria engedélyezett létszámáról szóló
395/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat
módosításáról

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

117/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
a Szegedi Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshely járásbírósági
bírói álláshellyé történő átalakításáról
és a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 403/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Kúrián egy titkári álláshelyet 2016.
március 1-ei hatállyal megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
március 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Kúria engedélyezett létszámáról szóló 395/2015. (IX. 1.)
OBHE számú határozat 2.1. és 3. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Szegedi Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshelyet (14. számú) 2016. március 16-ai
hatállyal járásbírósági bírói álláshellyé átalakítok.

A Kúria engedélyezett igazságügyi alkalmazotti létszáma
2.1. bírósági titkár: 14 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 239 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
március 16-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
403/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.5. és 1.2.5.
pontját:

3. A Kúria engedélyezett létszámát 331 főben határozom
meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Szegedi Törvényszék engedélyezett

114/2016. (III. 10.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalban egy titkári
álláshely rendszeresítéséről
és az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámáról szóló 555/2015. (XI. 27.) OBHE
számú határozat módosításáról

1.1.5. tanácselnöki létszáma: 8 fő
törvényszéki bírói létszám összesen: 37 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 52 fő,
járásbírósági bírói létszám összesen: 60 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, az Országos Bírósági Hivatalban
2016. március 1-ei hatállyal egy titkári álláshelyet
rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
március 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról

22

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 201
2016 /2. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK

17/2016. (II.9.) OBT
határozat

13/2016. (II.9.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról szóló
2/2016. (I. 29.) OBH utasítás kibocsátásával.

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi a szolgálati
bíróság elnökeinek beszámolóját a szolgálati bíróságok
2015. évi tevékenységéről.

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

14/2016. (II.9.) OBT
határozat

18/2016. (II.9.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács elfogadta az Országos Bírósági Hivatal elnökének tájékoztatóját a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggésben tett
intézkedésekről.

Az Országos Bírói Tanács a Közigazgatási Perrendtartás
kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport további működéséig a munkacsoportba dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsannát delegálja.

Az Országos Bírói Tanács elismerését és köszönetét fejezi ki a bírák helytállásáért, a bírósági vezetők, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke és a törvényszéki elnökök
együttműködéséért.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

19/2016. (II.9.) OBT
határozat

15/2016. (II.9.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Arany János OBT tagot delegálja a Gyermekbarát Igazságszolgáltatás elnevezésű
munkacsoportba.

Az Országos Bírói Tanács a bírósági fogalmazók felvételi
rendjéről szóló szabályzatról szóló OBH utasításban foglaltakkal egyetért.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

16/2016. (II.9.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatóját a „Bíróságok” fejezet
2016. évi költségvetéséről.
dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

Magyarország köztársasági elnöke

57/2016. (II. 11.) OBHE számú
határozat
2016. február hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

dr. Kőhegyi Eszter Barbarát, a Győri Járásbíróság bíráját,
dr. Szászi Ádámot, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
2016. március 1. napjától határozatlan időtartamra,

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján

Gaiderné dr. Hartmann Tímeát, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírósági titkárát
dr. Simon Máriát, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát,

2014. június 1. napjától

a Fővárosi Törvényszéken
Mészárosné dr. Szabó Judit tanácselnöknek,

a 2016. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig
terjedő időtartamra, bíróvá
kinevezte,

2016. február 1. napjától

dr. Pethő Erzsébet Margitot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2016. április 27. napjával - lemondására figyelemmel,

a Gyulai Törvényszéken
dr. Fekete Adél Nóra bírónak
címzetes táblabíró címet,

dr. Németh Norbert Barnát, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét 2016. március 15. napjával - jogerős szabadságvesztés büntetés kiszabására figyelemmel -,

2016. január 15. napjától

a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Horváth Ildikónak, a Szentendrei Járásbíróság elnökhelyettesének,
2016. február 1. napjától

dr. Belegi Józsefet, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost
2016. augusztus 12. napjával - a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
Pumné dr. Szvoboda Ernát, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesét, címzetes törvényszéki bírót
2016. szeptember 30. napjával,

a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Erdős Andrásnak, a Dabasi Járásbíróság bírájának,
a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
dr. Gyengéné dr. Nagy Mártának, a Szegedi Járásbíróság
bírájának,
2016. február 26. napjától

dr. Szabó Magdolna Michaelát, a Soproni Járásbíróság bíráját 2016. október 31. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel -

a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
Gálné dr. Fogl Gyöngyinek, a Barcsi Járásbíróság bírájának,
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

felmentette.

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
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78/2016. (II. 19.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2016. február 1. napjától

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Gaiderné
dr. Hartmann Tímea bírót – a 389/2015. (VIII. 27.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. március 1. napjával
a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi bíróságra
osztom be.

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
Kádárné dr. Báló Ágnes, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság elnöke,
a Győri Törvényszék illetékességi területén
dr. Sárközi Zsuzsanna, a Győri Járásbíróság elnöke
jogosult.

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

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

87/2016. (III. 1.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

75/2016. (II. 17.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kósa Zsuzsanna bírót - az 527/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. április 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára
bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hegedűs
Ákos bírót - az 531/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2016. március 1. napjával a Gyöngyösi Járásbíróságról az Egri Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

93/2016. (III. 3.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

77/2016. (II. 19.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el - a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (23.
számú) állás betöltésére, a Bírósági Közlöny 2015/10.
számában az 524/2015. (XI. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a
Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Simon Mária bírót – a 198/2015. (V. 15.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. március 1. napjával a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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95/2015. (III. 3.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

115/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kocsár Szilrád Imre bírót - az 545/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. március 20.
napjával a Gyulai Járásbíróságról a Gyulai Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Band Ferencet a 2016. március 10. napjától 2022. március 9. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

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

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

125/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

96/2016. (III. 3.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 2 munkaügyi ügyszakos (772., 773.) bírói állás
betöltésére a Bírósági Közlöny 2015/10. számában az
528/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Illés Krisztinát a 2016. március 10. napjától 2022. március 9. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi Törvényszék
Polgári Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

105/2016. (III. 7.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

126/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Karacsné dr.
Orosz Gabriellát a 2016. március 10. napjától 2022. március 9. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során
az elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést követtek el - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy munkaügyi ügyszakos (699. számú) bírói
állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2015/10. számában
az 532/2015. (XI.16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

határozott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

54/2016. (II. 11.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről

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

71/2016. (II. 16.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Kovács-Pálvölgyi Tímeát, a Kecskeméti
Járásbíróság bíráját 2016. március 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a 448.
§ (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

Dr. Csepregi Zitát, a Békéscsabai Járásbíróság bírósági
titkárát 2016. március 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

85/2016. (II. 29.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
542/D.§-ban meghatározott ügyekben ítélkező
bírák kijelöléséről

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

58/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (6) bekezdése alapján – hozzájárulásával –

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Tóth Áron Lászlót,
a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját, 2016. március 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező
bíróvá kijelölöm.

Debreceni Törvényszék illetékességi területéről:
1. dr. Nagy Antalt, a Debreceni Törvényszék kollégiumvezetőjét,

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

2.

dr. Lányi Csabát, a Debreceni Törvényszék bíráját,

3.

dr. Szurdi Bélát, a Debreceni Járásbíróság elnökét,

4. dr. Lehel Frigyest, a Debreceni Járásbíróság csoportvezető bíráját,

70/2016. (II. 16.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkező katonai bírák
kijelöléséről

5. dr. Vágó Zsoltot, a Debreceni Járásbíróság csoportvezető bíráját,
6. dr. Deli Tímea Gabriellát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját,
7.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Égető Sándor Lajos hb. századost és dr. Kónya
Tamás hb. századost, a Szegedi Törvényszék katonai bíráit 2016. március 1. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meg-

dr. Emri Kingát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

8. dr. Eszenyi-Degrell Csilla Annát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
9. dr. Hornyák Zsolt Sándort, a Debreceni Járásbíróság bíráját
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umvezetőjét,

10. dr. Mensáros Dánielt, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
11. dr. Szalontai Krisztinát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját,

2.

dr. Lányi Csabát, a Debreceni Törvényszék bíráját,

3.

dr. Szurdi Bélát, a Debreceni Járásbíróság elnökét,

12. dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárkát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

4. dr. Lehel Frigyest, a Debreceni Járásbíróság csoportvezető bíráját,

2016. március hónap 1. napjától

5. dr. Vágó Zsoltot, a Debreceni Járásbíróság csoportvezető bíráját,

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/J.§
szerint az 542/D. §-ban meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

6. dr. Deli Tímea Gabriellát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját,

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

7.

8. dr. Eszenyi-Degrell Csilla Annát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

KIRENDELÉSEK

9. dr. Hornyák Zsolt Sándort, a Debreceni Járásbíróság bíráját

55/2016. (II. 11.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

10. dr. Mensáros Dánielt, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Aszódi Lászlónak, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának 2016. március
16. napjától 2016. szeptember 15. napjáig terjedő határozott időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi beosztását meghosszabbítom.

11. dr. Szalontai Krisztinát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját,
12. dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárkát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2016. március 1. napjától
2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi Járásbíróságra kirendelem.

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

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

84/2016. (II. 29.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Járásbíróságra történő
kirendeléséről

86/2015. (II. 29.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

I.
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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

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 – az
eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett, hozzájárulásukkal -

Debreceni Törvényszék illetékességi területéről:
1.

dr. Emri Kingát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,

dr. Fövényesi Györgyöt, a Székesfehérvári Törvényszék

dr. Nagy Antalt, a Debreceni Törvényszék kollégi-
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évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, dr.
Cseh Attilát, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét, 2016.
április 1. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával – a Kúriára kirendelem.

csoportvezető bírájának,
dr. Kaifis Lászlónak és
dr. Végh Adriennek, a Székesfehérvári Törvényszék bíráinak
2016. március 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

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

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

91/2016. (III. 3.) OBHE számú
határozat
bírák Veszprémi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

88/2016. (III. 1.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

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, hozzájárulásukkal

1. dr. Magyar Károlynak, a Zalaegerszegi Törvényszék
címzetes táblabírájának, tanácselnöknek,
2. dr. Rupa Melindának, a Zalaegerszegi Törvényszék
címzetes táblabírájának, tanácselnöknek,
3. dr. Turopoli Tibornak, a Zalaegerszegi Törvényszék
bírájának

Vargáné dr. Erdődi Ágnesnek, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökének,
dr. Gajdos Istvánnak és
dr. Szabó Györgyinek, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráinak,
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
megtartása nélkül, - továbbá

2016. április 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő
időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenységének megtartása mellett, hozzájárulásával – a
Veszprémi Törvényszékre történő kirendelését meghos�szabbítom.

dr. Herczeg Margit Mártának és
dr. Illésné dr. Antal Ildikónak, a Budapest Környéki Törvényszék bíráinak, valamint
dr. Mizerák Juditnak, a Budapest Környéki Törvényszék
csoportvezető bírájának, - eredeti beosztásukból eredő
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, -

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

92/2016. (III. 3.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését 2016. március 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Pintér Ágnes Zsófiát, a Sárbogárdi Járásbíróság bíráját és dr. Értelmes Editet, a Székesfehérvári Járásbíróság
bírósági titkárát 2016. március 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

90/2016. (III. 3.) OBHE számú
határozat
bíró Kúriára történő kirendelése

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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EGYÉB HATÁROZATOK

89/2016. (III. 2.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

76/2016. (II.18.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesének vezetői megbízatása
megszűnéséről és a Fővárosi Ítélőtáblára
történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Tömöry Ágnest a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2016. március 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (Bszi.) 81. §-a (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Ribai
Csillának, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének a megbízatása – lemondására tekintettel – 2016.
február 29. napjával megszűnik, és a Bszi. 85. §-a alapján alkalmazandó 75. §-ának (1) bekezdésére tekintettel
2016. március 1. napjától a Fővárosi Ítélőtáblára tanácselnökként beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

98/2016. (III. 4.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

79/2016. (II.19.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Barabás
Gergely, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2016. április 1. napjától 2016. június
30. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján dr. Kovács Ritát,
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
2016. február 22. napjától határozatlan időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

102/2016. (III.04.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

81/2016. (II. 22.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének
a Fővárosi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Heinemann Csilla, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2016. április 10. napjától 2016. október 9. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Ribai
Csillát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét megbízom a
2016. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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103/2016. (III.04.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása
meghosszabbításáról

A Gyulai Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Somogyi Anikót a 2016. február 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Gyulai Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Bíró
Diána Eszter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2016. április 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szőllősiné dr. Tóth Zsuzsannát, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját a 2016. március 1.
napjától 2022. február 28. napjáig terjedő időtartamra
a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé,
dr. Pintér Alexandra Annát a 2016. február 1. napjától
2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Szentesi
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

kijelölte

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

dr. Pintér Alexandrát Annát, a Szentesi Járásbíróság bírósági titkárát 2016. február 8. napjától büntető, polgári
(gazdasági) és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

kinevezte

dr. Nyikos Beatrix Erzsébetet, a Dunakeszi Járásbíróság
bírósági fogalmazóját 2016. február 15. napjától határozatlan időre a Dunakeszi Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

PÁLYÁZATOK

kijelölte

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Nyikos Beatrix Erzsébetet, a Dunakeszi Járásbíróság
bírósági titkárát 2016. február 15. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult
bírósági titkárrá.

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

Az Egri Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Hepp János Györgyöt a 2016. március 1. napjától 2017.
február 28. napjáig terjedő időtartamra az Egri Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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 Fővárosi Törvényszék elnöke

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.

beosztotta

dr. Palkó Zsófiát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát
- áthelyezésére tekintettel - 2016. március 1. napjától határozhatlan időre a Fővárosi Törvényszék Elnökségére bírósági titkári munkakörbe.
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A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői
állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához
3 példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.

Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
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 bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt
feltételeket.

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

A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet), továbbá a www.birosag.hu weboldalon elérhető
50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X.
15.) OBT ajánlás a Rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor
fennálló és igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáskor
már nincs lehetőség.

Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A pályázathoz csatolni kell:

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 (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.

1.

az önéletrajzot,

2.

2 db igazolványképet,

A bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.

3. a bírák és a titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999 (I.18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt,

A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő
esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás
eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el.

4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap
benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre
kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat be-
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nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.

nyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén
is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti
bíróságra beérkezzen,
5.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely szerve az Iasz. 37/B §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,

6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát
a Rendelet 17. §-ában foglaltak kivételével,
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét
is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról és
az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.
Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
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 elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.

A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a „Jelentkezési segédlap”
kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.

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

A törvényszéki végrehajtói állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
107/2016. (III. 7.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék elnöki állásának pályázati
kiírásáról

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
256. §-ának (2) bekezdése folytán alkalmazott 233.§ában foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

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

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálatijogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
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108/2016. (III. 7.) OBHE számú
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

A 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 Balassagyarmati Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának 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 kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Balassagyarmati Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Balassagyarmati Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék 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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja 16.00 óra.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175.).

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-Végrehajtási Csoport csoportvezető bírói álláshelyének
(31. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöki álláshelyének (270. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon 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 csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Pesti Központi Kerületi 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,

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. május 17. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.

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

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

2. a Pesti Központi Kerületi Bíróság civilisztikai ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének
(P.III. Csoport, 311. számú) betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
94/2016. (III. 3.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

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 Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (23. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a munkajog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
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116/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a gazdasági jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:

A Kúrián egy kúriai bírói (Büntető Kollégium 50. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

2016. április 20. napja.

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlat, valamint a felsőbb bíróságon folytatott
ítélkezési tevékenység tartamának van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Széchenyi u. 9.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 15. napja 12.00 óra.

120/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely (40. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

118/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.

A Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (14.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Széchenyi u. 9.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.

121/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Büntető Kollégium 158. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

119/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja 16.00 óra.

A Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely (39. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.
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124/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 177.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Gyöngyösi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (54.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

122/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 253.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Gyöngyösi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 44.).

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen, különösen a családjogi, valamint a pszichiátriai betegek felülvizsgálatában és a hozzátartozók közötti erőszak miatt
indult távoltartási ügyekben szerzett gyakorlat tartamának van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja 16.00 óra.

127/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 177.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (B. I. Csoport, 335. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

123/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói (43.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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128/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (B. II. Csoport, 342. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

a Fővárosi Törvényszék területén egy végrehajtói állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 28. napja.

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöke (postai úton) (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy Elnöki Kezelőiroda (II. em. 16.)
személyesen.

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

Az állással kapcsolatban bővebb információ a Fővárosi
Törvényszék Személy- és Munkaügyi Osztályának munkatársától, Szmolár Mária tisztviselőtől kérhető a 3546239-as telefonszámon vagy a molnarnes@fovarosit.
birosag.hu e-mai címen.

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

129/2016. (III. 11.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
két közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

FŐOSZTÁLYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
a Magyar Igazságügyi Akadémia
főosztályvezetői állásának betöltésére
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 15. napja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon két
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (772., 773.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

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

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. május 15. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

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

A 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

Alkalmazási feltételek:
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
szakirányú, felsőfokú (egyetemi/főiskolai) iskolai
végzettség,
legalább öt év vezetői tapasztalat ebből oktatás,
képzés területén szerzett legalább 3 év szakmai gyakor-
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A főosztályvezető a jogszabályok, az Országos Bírósági
Hivatal elnökének döntései, utasításai alapján önállóan
vezeti a főosztályt, feladatai közé tartozik többek között:
a szervezeti egységek munkájának irányítása, koordinálása, összehangolása menedzselése,
a stratégiai tervek előkészítése, a végrehajtáshoz
szükséges feltételrendszer megtervezése, kialakítása,
a munkafolyamatok stabil, napi működésének biztosítása,
a változások tervezése, szervezése, irányítása, menedzselése, valamint
a folyamatok és folyamatszabályozás tervezése,
optimalizálása, fejlesztése a hatékonyság növelése érdekében,
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátásának biztosítása,
kapcsolatot tart a Kúriával, az ítélőtáblákkal, a törvényszékekkel segítve a bírósági elnökök oktatással kapcsolatos tevékenységét,
együttműködik az egyetemek állam- és jogtudományi karaival, a jogi és továbbképző intézetekkel és a
doktori iskolákkal, valamint a jogászképzésben résztvevő hazai és nemzetközi szervezetekkel,
gondoskodik a MIA épületének megfelelő, költséghatékony üzemeltetéséről.

lat,
tárgyalóképes angol nyelvtudás,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
új igazságügyi alkalmazotti kinevezés esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
11. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott büntetlen
előélet igazolásáról.
Előnyt jelent:
bírósági szervezetrendszer ismerete,
bíróságon igazgatási területen és/ vagy közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat,
jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga,
nemzetközi kapcsolatok területén szerzett szakmai
gyakorlat,
tárgyalóképes vagy társalgási szintű német és/vagy
francia nyelvismeret.
Elvárt kompetenciák:
menedzserszemlélet, magas szintű rendszerszemléletű, strukturált gondolkodás,
kiváló kommunikációs készség szóban és írásban
egyaránt,
lényeglátási és problémamegoldó képesség, globális látásmód, elemzőkészség, jó időgazdálkodás, proaktivitás,
megbízhatóság, precizitás, kreativitás, terhelhetőség, rugalmasság, önállóság, jó szervezőkészség,
eredményorientált személyiség,
csapatjátékos attitűd.

A pályázathoz csatolni kell:
az Országos Bírósági Hivatal elnökének stratégiai
céljaival (http://birosag.hu/obh/strategia) összhangban
álló pályaművet, amelyben a Magyar Igazságügyi Akadémia szakmai irányításával kapcsolatos terveit, vezetői
elképzeléseit ismerteti,
motivációs levelet,
fényképes, részletes szakmai önéletrajzot, amely
tartalmazza az eddigi munka -, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó, nap),
vezetői, oktatási és esetleges projekt tapasztalatai
bemutatását,
nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy
személyes adatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
valamint a kiválasztásban résztvevő személyek és a személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai megismerjék és kezeljék,
az iskolai végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolatait.
1 db fényképet

Alkalmazási forma:
a kiválasztott munkatárssal, amennyiben igazságügyi alkalmazott végleges áthelyezéssel, egyéb jelentkező esetén az Országos Bírósági Hivatal határozatlan
időre szóló kinevezéssel és határozatlan időre szóló
főosztályvezetői megbízással igazságügyi alkalmazotti
szolgálati jogviszonyt létesít. Bíró esetén az alkalmazási
forma: határozatlan idejű hivatali beosztás, határozatlan
időre szóló főosztályvezetői megbízással.
A főosztályvezető bérezése:
az igazságügyi alkalmazotti áthelyezés/kinevezés
esetén az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, bíró esetén a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény szerint.
Főbb feladatok:
A Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) az Országos Bírósági Hivatal (OBH) szervezetén belül működik, ellátja a
bírák és az igazságügyi alkalmazottak képzését valamint
az egységes központi fogalmazóképzés feladatait.

Munkavégzés helye:
1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ
a http://mia.birosag.hu/ honlapon érhető el.
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SZEMÉLYI RÉSZ

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése

Tarcsa Zsolt Gyulának, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének a BA 179346 számú,
Kovácsné Fülep Margitnak, a Fővárosi Törvényszék fizikai dolgozójának a BA 179948 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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