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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

17

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2017. (X. 20.) OBH utasítása a Bírósági Határozatok
Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló
13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2017. (XI. 24.) OBH utasítása a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2017. (XI. 30.) OBH utasítása egyes OBH utasításoknak az
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény változása miatti
módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 17/2017. (XI. 30.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás módosításáról
AJÁNLÁSOK

46

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlása OBH elnöki ajánlásoknak
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény változása miatti
módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlása a közigazgatási és
munkaügyi regionális kollégiumvezetők által készített beszámoló szerkezetéről és tartalmáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlása egyes OBH elnöki
ajánlások új eljárási kódexek miatti módosításáról
HATÁROZATOK

49

112.SZ/2017. (X. 24.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium módosított ügyrendjének jóváhagyásáról
113.SZ/2017. ( XI. 9.) OBHE határozat munkacsoport létesítéséről
114.SZ/2017. (XI. 9.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
115.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat munkacsoport létesítéséről
116.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék területén három közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről, és a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 50.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
117.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszék területén öt közigazgatási és munkaügyi
bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről, és a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 52.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
118.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén három özigazgatási
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és munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről, négy fizikai dolgozó álláshely középfokú
tisztviselői álláshellyé átalakításáról, és a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 45.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
119.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék területén kettő közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről, és a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 46.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
120.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék területén három közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről, és a Pécsi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 49.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
121.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék területén kettő közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről, és a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 48.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
122.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Győri Törvényszék területén három közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről, és a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 47.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
123.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy törvényszéki
csoportvezető bírói, kettő törvényszéki bírói és öt közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről, és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 51.SZ/2017.
(VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
124.SZ/2017. (XII. 11.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
126.SZ/2017. (XII. 13.) OBHE határozat az Egri Törvényszék területén egy közigazgatási és munkaügyi
bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és az Egri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 58.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
127.SZ/2017. (XII. 13.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék területén két közigazgatási és
munkaügyi bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Székesfehérvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 63.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
128.SZ/2017. (XII. 14.) OBHE határozat a Szombathelyi Törvényszék területén egy bírói túlbetöltés
engedélyezéséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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106/2017. (XI.14.) OBT határozat
107/2017. (XI.14.) OBT határozat
108/2017. (XI.14.) OBT határozat
109/2017. (XI.14.) OBT határozat
110/2017. (XI.14.) OBT határozat
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111/2017. (XI.14.) OBT határozat
112/2017. (XI.14.) OBT határozat
113/2017. (XI.14.) OBT határozat
114/2017. (XI.14.) OBT határozat
115/2017. (XI.14.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

56

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

57

CÍMADOMÁNYOZÁS
657.E/2017. (IX. 28.) OBHE határozat 2017. október hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
725.E/2017. (XI. 6.) OBHE határozat 2017. november hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
668.E/2017. (X. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
670.E/2017. (X. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
671.E/2017. (X. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
672.E/2017. (X. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
699.E/2017. (X. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
700.E/2017. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
701.E/2017. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
702.E/2017. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
703.E/2017. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
704.E/2017. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
705.E/2017. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
706.E/2017. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
708.E/2017. (X. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
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709.E/2017. (X. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
710.E/2017. (X. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
716.E/2017. (X. 31.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
718.E/2017. (XI. 2.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
719.E/2017. (XI. 2.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
721.E/2017. (XI. 2.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
722.E/2017. (XI. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
723.E/2017. (XI. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
724.E/2017. (XI. 6.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói titkárok megbízásáról
726.E/2017. (XI. 7.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
732.E/2017. (XI. 15.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
733.E/2017. (XI. 15.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
734.E/2017. (XI. 15.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
735.E/2017. (XI. 15.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
736.E/2017. (XI. 16.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
741.E/2017. (XI. 16.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
747.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
748.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
749.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
750.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
751.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
752.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
753.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
754.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
755.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
756.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
763.E/2017. (XI. 22.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
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764.E/2017. (XI. 22.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
769.E/2017. (XI. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
770.E/2017. (XI. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
776.E/2017. (XI. 29.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
777.E/2017. (XI. 29.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
783.E/2017. (XI. 30.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
802.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
803.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
804.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
894.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
895.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
896.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
900.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
901.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
902.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
903.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
904.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
905.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
906.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
907.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
908.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
909.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
910.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
911.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
912.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
913.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
914.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
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915.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
711.E/2017. (X. 27.) OBHE
megszüntetéséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelölésének

712.E./2017. (X. 27.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
713.E/2017. (X. 27.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
714.E/2017. (X. 27.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
720.E/2017. (XI.2) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
728.E/2017. (XI. 8.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
737.E/2017. (XI.16.) OBHE
kijelöléséről
738.E/2017. (XI.16.) OBHE
kijelöléséről

határozat

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

739.E/2017. (XI. 16.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
757.E/2017. (XI.21.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
758.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
759.E/2017. (XI.21.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
761.E/2017. (XI.22.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekbeneljáró bíró kijelöléséről
762.E/2017. (XI.22.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
765.E/2017. (XI.27) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
766.E/2017. (XI.27.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
767.E/2017. (XI.27.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
768.E/2017. (XI.27.) OBHE

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

8

-11
BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/10-11. szám

TARTALOMJEGYZÉK

kijelöléséről
774.E/2017. (XI.27.) OBHE
kijelöléséről

határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

784.E/2017. (XII. 1.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
794.E./2017. (XII. 6.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
796.E/2017. (XII. 6.) OBHE
kijelöléséről

határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

797.E/2017. (XII. 6.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
707.E/2017. (X.25.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
745.E./2017. (XI.17.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
760.E/2017. (XI. 21.) OBHE határozat katonai bíráknak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
771.E/2017. (XI.27.) OBHE határozat bíró kirendelésének meghosszabbításáról a Fővárosi Ítélőtáblára
772.E/2017. (XI.27.) OBHE
Ítélőtáblára

határozat bírák kirendelésének meghosszabbításáról a Debreceni

773.E/2017. (XI.27.) OBHE határozat bíró kirendelésének meghosszabbításáról a Fővárosi Ítélőtáblára
779.E/2017. (XI.29.) OBHE határozat bírónak a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz
történő kirendeléséről
780.E/2017. (XI.29.) OBHE határozat bírónak a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz
történő kirendeléséről
782.E/2017. (XI. 30.) OBHE határozat bírónak a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
715.E/2017. (X.27.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
730.E/2017. (XI. 14.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő beosztásáról
731.E/2017. (XI. 14.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszűntetéséről és a Gyulai Törvényszékre történő beosztásáról
742.E/2017. (XI. 16.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
743.E/2017. (XI. 17.) OBHE

határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
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beosztásának megszűnéséről és a a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
746.E/2017. (XI. 20.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
775.E/2017. (XI. 27.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
781.E/2017. (XI.29.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
793.E/2017. (XII. 5.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bírák és bírósági titkár minisztériumi beosztásának

A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

78

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
727.E/2017. (XI. 7.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
890.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú határozat az Észak-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
891.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú határozat a Dél-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
892.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú határozat a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
893.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú határozat a Közép-Duna-völgyi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Debreceni Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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A Győri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
804.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

805.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

806.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nagykőrösi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
807.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági

808.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági

809.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági

810.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

812.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

813.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

815.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
864.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
865.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

11

-11
BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/10-11. szám

TARTALOMJEGYZÉK

866.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
900.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
901.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
902.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
816.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
835.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
836.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
817.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

818.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói

867.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
717.E/2017. (X. 31.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy

868.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
869.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
870.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
871.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
872.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

873.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

874.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
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875.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
876.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
880.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

881.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

882.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

883.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

884.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

885.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon

886.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

887.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

888.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

897.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
898.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
899.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
903.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
904.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
905.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságonegy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
906.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
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907.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
908.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
909.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
910.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
911.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
912.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
913.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
914.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
819.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
856.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
857.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
820.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Siófoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
821.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
822.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
823.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Ózdi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
846.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
863.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
915.E/2017. (XII. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
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824.E/2017. (XII. 13.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
852.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
853.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
825.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági

847.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
848.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
849.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
850.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
851.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
826.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Járásbíróságon egy

827.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Törvényszéken egy

828.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Törvényszéken egy

829.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági

830.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre
889.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Kunszentmártoni Járásbíróságon egy

Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon egy

831.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
832.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
854.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
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855.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
833.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Járásbíróságon egy Járásbírósági
bírói álláshelyre
834.E/2017. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ KOORDINÁTORI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Győri Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Balassagyarmati Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

113

16

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/10-11. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

„4.2. polgári, gazdasági, munkaügyi ügyszakban: a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Pp.) 340. § b) pontja, valamint 341. §
(2)-(3) bekezdése értelmében az érvényesíteni kívánt
igény tekintetében hozott ítélet, részítélet, valamint
a közzététellel érintett nemperes eljárásban hozott
végzés, amely anyagi jogi igényről érdemben határoz;”

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
14/2017. (X. 20.) OBH utasítása
a Bírósági Határozatok Gyűjteményének
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra
háruló feladatok végrehajtásáról szóló
13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás módosításáról

(2) Az Utasítás 2. § 4. pontja a következő 4.3. alponttal
egészül ki:

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

(E szabályzat alkalmazásakor:
ügy érdemében hozott határozat:)
„4.3. közigazgatási ügyszakban: a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 86. § (1)-(2) bekezdése értelmében az
ítélet, részítélet;”

1. §
A Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével
kapcsolatban
a
bíróságokra
háruló
feladatok
végrehajtásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Utasítás) 2. § 4. pont 4.1 alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

(3) Az Utasítás 2. § 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(E szabályzat alkalmazásakor:)

(E szabályzat alkalmazásakor:
ügy érdemében hozott határozat:)

„6. közzétételi határidő: az eljárási jogszabályokban (Be.,
Pp., Kp.) a határozatok írásba foglalására rendelkezésre
álló határidőtől számított harminc nap.”

„4.1. büntető ügyszakban: az ítélet és az ügydöntő
végzés [a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Be.) 449. § (2) bekezdés];

3. §
Az Utasítás a következő 6/A. §-sal egészül ki:

a) az ítélőtáblák vonatkozásában: a Be. 604-607. §-a
alapján a másodfokon, valamint a 623-624. §-a és a 625.
§ (1) bekezdése alapján a harmadfokon hozott ítélet és
ügydöntő végzés,

„6/A. § (1) A bíróság a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 51/B. § (1)
bekezdésének hatálya alá tartozó, az ügy érdemében
hozott határozatát a Ftv. 51/B. § (5) bekezdés b)
pontjának figyelembevételével anonimizálja és az
Ftv. 51/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon
közzétételre megküldi.

b) a Kúria vonatkozásában: a Be. 623-624. §-a és a 625.
§ (1) bekezdése alapján hozott ítélet és ügydöntő végzés,
továbbá a felülvizsgálati eljárás során a Be. 662. §-a
alapján hozott határozat, valamint a 669. § (2) bekezdése
alapján hozott határozat,”

(2) A bíróság az Ftv. 51/B. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó, az ügy érdemében hozott határozatát – az (1)
bekezdésben foglaltaktól függetlenül – a Gyűjteményben
közzététel érdekében az általános szabályok szerint is
anonimizálja.”

2. §
(1) Az Utasítás 2. § 4. pont 4.2. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

4. §

(E szabályzat alkalmazásakor:
ügy érdemében hozott határozat:)

Az Utasítás a következő 10/A. §-sal egészül ki:
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„10/A. § A bíróság határozatát, amennyiben a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján
járt el, az utasítás 2017. december 31-én hatályos
rendelkezései szerint anonimizálja.”

a bírák, a bírósági titkárok, bírósági ügyintézők mely
ügyekben járhatnak el (ügybeosztás), és hogy az ügyek
kiosztására milyen szabályok szem előtt tartásával kerül
sor (ügykiosztás).

5. §

(2) A törvényszék illetékességi területéhez tartozó
járásbírósági, közigazgatási és munkaügyi bírósági
elnök a tárgyévet megelőző év november 10.
napjáig ügyelosztási rend tervezetet készít, melyet
a törvényszék elnökének megküld. A járásbíróság,
valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke az
ügyelosztási rend tervezetet a megküldését megelőzően
az érintett bírákkal egyezteti. A járásbíróság, valamint
a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökét a bírák
véleménye az ügyelosztási rend tervezet kialakításánál
nem köti.

Az Utasítás a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § A bíróság határozatát, amennyiben a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján járt
el, az utasítás 2018. június 30-án hatályos rendelkezései
szerint anonimizálja.”
6. §
(1) Ez az utasítás – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel
– a közzétételét követő napon lép hatályba.

(3) A törvényszék elnöke a járásbírósági, illetve a
közigazgatási és munkaügyi bírósági ügyelosztási rend
tervezetét a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig
véleményezésre az ügyszak szerint érintett kollégiumnak
megküldi. A kollégiumvezető az általa készített
ügyelosztási rend tervezetet a tárgyévet megelőző év
november 15. napjáig a kollégiumnak véleményezésre,
egyúttal az ítélőtábla, illetve a törvényszék elnökének
tájékoztatásul megküldi.

(2) Az utasítás 2. §-a és 4. §-a 2018. január 1-jén lép
hatályba.
(3) Az utasítás 1. §-a és 5. §-a 2018. július 1-jén lép
hatályba.”
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

(4) A kollégiumi véleményeket a kollégiumvezető
a tárgyévet megelőző év november 25. napjáig a
törvényszék, illetve az ítélőtábla elnökének megküldi,
aki azokat az ügyelosztási rend tervezetekkel együtt a
bírói tanács részére véleményezésre haladéktalanul
továbbítja. Az ítélőtábla, illetve a törvényszék elnöke
az ügyelosztási rend tervezeteket a kollégiummal és a
bírói tanáccsal párhuzamosan is véleményeztetheti.
Az ügyelosztási rend tervezetekhez beérkezett
véleményekről a törvényszék elnöke a tárgyévet
megelőző év december 5. napjáig tájékoztatja a
járásbíróság, illetve a közigazgatási és munkaügyi
bíróság elnökét.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
15/2017. (XI. 24.) OBH
utasítása
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:

(5) A járásbíróság, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróság ügyelosztási rendje elkészítésének
ütemezését és a közreműködők feladatait a 9. melléklet,
az ítélőtábla, valamint a törvényszék ügyelosztási rendje
elkészítésének ütemezését és a közreműködők feladatait
a 10. melléklet tartalmazza.

1. §
A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
igazgatási szabályzat) 114. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

(6) Az ügyelosztási rendet a járásbíróság a 11.
mellékletben, a közigazgatási és munkaügyi bíróság
elnöke a 12. mellékletnek, a törvényszék elnöke a 13.
mellékletnek, az ítélőtábla elnöke a 14. mellékletnek
megfelelő szerkezetben határozza meg.

„114. § (1) A Bszi. 9. § (1) bekezdése alapján a bíróság
elnöke minden év december 10. napjáig a következő
tárgyévre vonatkozóan ügyelosztási rendet határoz
meg. Az ügyelosztási rendnek tartalmaznia kell, hogy
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„117. § A bíróság elnöke az ügyelosztási rendben
határozza meg, hogy az ügyek elosztására melyik
bírósági vezető jogosult. A beérkezett ügy iratán az
ügykiosztásra jogosult vezető keltezéssel és aláírással
feltünteti az ügy kiosztására, illetve az ügy esetleges
átosztására vonatkozó intézkedést. Az ügyelosztási
rendben
meghatározott
általánosan
alkalmazott
ügykiosztási módszertől történő eltérés esetén és az ügy
átosztásakor az ügykiosztásra jogosult elnöki iratban
tünteti fel az eltérés okát.”

(7) Az ítélőtábla, a törvényszék, a járásbíróság, valamint a
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke a kollégiumi,
illetve a bírói tanácsi vélemények ismeretében határozza
meg a bíróság tárgyévre vonatkozó ügyelosztási rendjét,
melynek a Bszi. 11. § (1) bekezdése szerinti közzétételéről
a járásbíróság, illetve a közigazgatási és munkaügyi
bíróság elnöke a hivatali út betartásával gondoskodik.
(8) A bíróság elnöke a kialakított ügyelosztási rendet,
továbbá annak módosítását és kiegészítését - a
járásbíróság, a közigazgatási és munkaügyi bíróság az
érintett törvényszék útján - a bíróság internetes
honlapján közzéteszi, egyúttal az előző évi ügyelosztási
rendet, annak módosításaival és kiegészítéseivel együtt
a honlapon elérhető módon archiválja. A közzététellel
egyidejűleg a bíróság elnöke az ügyelosztási rendet
tartalmazó honlap oldal linkjét az OBH részére megküldi.
Az OBH az ügyelosztási rendet a bíróságok központi
internetes honlapján is közzéteszi.”

4. §
Az igazgatási szabályzat 119. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A közzétett ügyelosztási rendtől kizárólag az eljárási
törvényekben szabályozott esetekben vagy a bíróság
működését érintő fontos okból lehet eltérni. Kiegészítés
vagy módosítás esetén, ide értve az ügyelosztási rend
mellékleteinek módosítását is, a 114. §-ban foglaltak
szerint kell eljárni.”

2. §
Az igazgatási szabályzat 116. §-a a következő (3) – (6)
bekezdéssel egészül ki:

5. §
Az igazgatási szabályzat az 1 – 6. melléklet szerinti 9 –
14. melléklettel egészül ki.

„(3) A tárgyévi ügyelosztási rend módosítását vagy
kiegészítését a 114. § (8) bekezdés és a (2) bekezdés
szerinti kifüggesztést, közzétételt és közzétételre
megküldést követően lehet alkalmazni.

6. §
Az igazgatási szabályzat:

(4) A 114. § (8) bekezdés és a (2) bekezdés alapján
kifüggesztett, közzétett és közzétételre megküldött
ügyelosztási rend egyetlen dokumentumban, az (5)
bekezdésben foglalt módon tartalmazza a változások
megjelölését vagy a változások követhetősége a (6)
bekezdésben foglalt módon biztosított.

a) 41. § (1) bekezdés b) pontjában „a bíróság
ügyelosztási rendjének tervezetét” szövegrész helyébe
„a bíróság ügyelosztási rendjének tervezetét a 114. § (3)
bekezdésben meghatározott módon”;

(5) A módosított vagy kiegészített ügyelosztási rend
egyaránt feltünteti az alkalmazás utolsó napjának
megjelölésével az eredeti ügyelosztási rend törölt
szövegét és az alkalmazás első napjának megjelölésével
az új szöveget.

b) 116. § (1) bekezdésében a „(BÜSZ)” szövegrész
helyébe a „(Büsz.)”
szöveg lép.

(6) A módosítással vagy kiegészítéssel egységes
szerkezetbe foglalt hatályos ügyelosztási rend megjelöli
alkalmazásának első napját, egyúttal a korábbi
ügyelosztási rend az alkalmazás első és utolsó napjának
megjelölésével érhető el.”

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

7. §

(2) Hatályát veszti az igazgatási szabályzat 115. § (2)
bekezdése.

3. §

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

Az igazgatási szabályzat 117. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
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1. melléklet a 15/2017. (XI. 24.) OBH utasításhoz

„9. melléklet a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításhoz

A járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ügyelosztási rendje elkészítésének ütemezése és a
közreműködők feladatai

Feladat

Szabályhely

Felelős

Határidő

Előkészítés
Egyeztetés az érintett
bírókkal

Bszi. 9. § (1)
bekezdés,

Ügyelosztási rend
tervezetének elkészítése

szabályzat

a járásbíróság elnöke
vagy az általa kijelölt
bírósági vezető
a járásbíróság elnöke

tárgyévet megelőző év
november 10. napjáig

a járásbíróság elnöke

tárgyévet megelőző év
november 10. napjáig

a törvényszék elnöke

tárgyévet megelőző év
november 10. napjáig

a törvényszék elnöke

tárgyévet megelőző év
november 15. napjáig

kollégiumvezető

a tárgyévet megelőző év
november 25. napjáig

27.§ (1) bekezdés f)
pont,

Véleményeztetés
A tervezet megküldése a
törvényszék elnökének a
bírói tanács és az ügyszak
szerint illetékes kollégium
általi véleményeztetésre

A járásbírósági ügyelosztási
rend tervezetek
összegyűjtése
A tervezetek megküldése
az ügyszak szerint illetékes
kollégium vezetőjének
kollégiumi véleményezésre

Bszi. 9. § (1)
bekezdés,
szabályzat
27.§ (1) bekezdés f)
pont,
114.§ (1) – (2)
bekezdés
szabályzat
114.§ (1) – (2)
bekezdés
Bszi. 151. § (1)
bekezdés d) pont,
155. § c) pont,
szabályzat 43. § (1)
bekezdés c) pont,

A tervezetek megküldése a
kollégium tagjainak
Kollégiumi véleményezés
A kollégiumi vélemény
megküldése a törvényszék
elnökének

114.§ (3) bekezdés
Bszi. 155.§ c) pont,
szabályzat 28. § (2)
bekezdés e) pont,
41. § (1) bekezdés
b) pont, 114. § (4)
bekezdés

kollégiumvezető,
kollégium
kollégiumvezető
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A bírói tanács, valamint a
kollégiumok véleményének
megküldése a járásbíróságok
elnökeinek

Bszi. 151. § (1)
bekezdés d) pont,
szabályzat 43. § (1)
bekezdés c) pont,
114. § (4) bekezdés
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a törvényszék elnöke

tárgyévet megelőző év
december 5. napjáig

a bírói tanács
a törvényszék elnöke

Meghatározás
Az ügyelosztási rend
véglegesítése a vélemények
ismeretében

Bszi. 9. § (1)
bekezdés,

a járásbíróság elnöke

tárgyévet megelőző év
december 10. napjáig

a járásbíróság elnöke

a meghatározást követően
haladéktalanul, de
legkésőbb a tárgyévet
megelőző év december
15. napjáig

a járásbíróság elnöke

tárgyévet megelőző év
december 10. utáni első
munkanap

a törvényszék elnöke

a meghatározást követően
haladéktalanul, de
legkésőbb a tárgyévet
megelőző év december
15. napjáig
tárgyévet megelőző év
december 15.

szabályzat 27. § (1)
bekezdés f) pont,
114. § (7) bekezdés

Megismertetés és közzététel
Bszi. 11.§ (1)
Az ügyelosztási rend
bekezdés
megismertetése a
járásbíróság bíráival és a
kezelőirodák munkatársaival
Az ügyelosztási rend
kifüggesztése a bíróságon
Az ügyelosztási rend
megküldése a törvényszék
elnökének közzététel végett
Közzététel a bíróság saját
honlapján

Bszi. 11.§ (1)
bekezdés,
szabályzat 114. § (8)
bekezdés

Megküldés az OBH-nak
a központi internetes
honlapon való közzététel
végett

a törvényszék elnöke

Közzététel a központi
internetes honlapon

OBH

tárgyévet megelőző év
utolsó munkanapjával
bezárólag

„
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2. melléklet a 15/2017. (XI. 24.) OBH utasításhoz
„10. melléklet a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításhoz
Az ítélőtábla, valamint a törvényszék ügyelosztási rendje elkészítésének ütemezése
és a közreműködők feladatai
Feladat

Szabályhely

Felelős

Határidő

Előkészítés
Ügyelosztási rend
tervezetének elkészítése

szabályzat

kollégiumvezető

tárgyévet megelőző év
november 15. napjáig

Bszi. 155.§ c) pont,

kollégiumvezető

szabályzat 28. § (2)
bekezdés e) pont,
41. § (1) bekezdés
b) pont, 114. § (3)
bekezdés

tárgyévet megelőző év
november 15. napjáig

kollégiumvezető,
kollégium
kollégiumvezető

a tárgyévet megelőző év
november 25. napjáig

Bszi. 151. § (1)
bekezdés d) pont,

az ítélőtábla/törvényszék
elnöke

tárgyévet megelőző év
november 25. napjáig

szabályzat 43. § (1)
bekezdés c) pont,
114. § (4) bekezdés

a bírói tanács

Bszi. 9. § (1)
bekezdés,

az ítélőtábla/ törvényszék tárgyévet megelőző év
elnöke
december 10. napjáig

114. § (3) bekezdés

Véleményeztetés
A tervezetek megküldése
a kollégium tagjainak,
tájékoztatásul az ítélőtábla/
törvényszék elnökének
Kollégiumi véleményezés
A kollégiumi vélemény
megküldése az ítélőtábla/
törvényszék elnökének
A tervezetek, kollégiumi
vélemények megküldése a
bírói tanács tagjainak
Véleményezés a bírói tanács
által
Meghatározás
Az ügyelosztási rend
véglegesítése a vélemények
ismeretében
Megismertetés és
közzététel
Az ügyelosztási rend
megismertetése a bíróság
bíráival és a kezelőirodák
munkatársaival
Az ügyelosztási rend
kifüggesztése a bíróságon
Közzététel a bíróság saját
honlapján

Megküldés az OBH-nak
a központi internetes
honlapon való közzététel
végett
Közzététel a központi
internetes honlapon

szabályzat 114. § (1)
és (7) bekezdés
Bszi. 11.§ (1)
bekezdés,
szabályzat 114. § (8)
bekezdés

az ítélőtábla/ törvényszék a meghatározást követően
elnöke
haladéktalanul, de
legkésőbb a tárgyévet
megelőző év december
15. napjáig
az ítélőtábla/ törvényszék
elnöke
az ítélőtábla/ törvényszék a meghatározást követően
elnöke
haladéktalanul, de
legkésőbb a tárgyévet
megelőző év december
15. napjáig
az ítélőtábla/ törvényszék tárgyévet megelőző év
elnöke
december 15. napjáig

OBH

tárgyévet megelőző év
utolsó munkanapjával
bezárólag
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„

3.4.1.2. Speciális szakértelmet igényel

3. melléklet a 15/2017. (XI. 24.) OBH utasításhoz

3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz
3.4.2. Perjogi helyzethez képest
3.4.2.1. Soronkívüli ügy

„11. melléklet a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításhoz
A Járásbíróság Ügyelosztási rendje

3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett

…………………. Ügyelosztási rendje

3.4.2.3. Bíró kizárása miatt

. év január 1. – december 31.

3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló
szoros összefüggés miatt

1. Alapadatok
1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett

1.2. Utalás a figyelembe vett alapelvekre [szabályzat 115.
§ (1) bekezdés]

3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt
3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt

2. A bíróságon működő ügyszakok

3.4.3.3. Az ügyek érkezéséből adódó
egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében

2.1. Büntető
2.1.1. Büntető ügyszak ügycsoportjai felsorolása [Büsz. és
iratkezelési szabályzat alapján]

3.4.4. Egyéb körülményekhez képest

2.2. Civilisztika

3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt

2.2.1. Civilisztikai ügyszakok felsorolása

3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy
jellegére

2.2.2. Polgári

3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése
miatt

2.2.2.1. Polgári ügyszak ügycsoportjai felsorolása [Büsz. és
iratkezelési szabályzat alapján]

3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó)
távolléte miatt

2.2.3. Gazdasági
2.2.3.1. Gazdasági ügyszak ügycsoportjai felsorolása
[Büsz. és iratkezelési szabályzat alapján]

3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása
3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek

2.3. A bíróságon működő ügyszakokat és azok
ügycsoportjait a bíróság elnöke az ügyelosztási rend
meghatározása során a 2. pontban foglaltaktól eltérően is
meghatározhatja.

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
3.6. Az ügykiosztás menete

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra
jogosultnak

3.1.
Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a
helyettesítést is

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai

3.2.
Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer
meghatározása [Büsz. 29-32. §, szabályzat 116. § (1)
bekezdés]

3.7. Az átosztás rendje

3.3..
Több ügyelosztási módszer együttes
alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának szabályai

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor

3.7.1. Az átosztás esetei

3.8. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire

3.4.
Az általánosan alkalmazott ügykiosztási
módszertől történő eltérés esetei meghatározása,
amelyek különösen
3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest
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1. melléklet az ügyelosztási rendhez
A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Ügyelosztási
rendje

A beosztott bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám

Név

…………………. Ügyelosztási rendje

Intézett ügycsoport

. év január 1. – december 31.
1. Alapadatok
1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető

2. melléklet az ügyelosztási rendhez

1.2. Utalás a figyelembe vett alapelvekre [szabályzat 115. §
(1) bekezdés]

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek

2. A bíróságon működő ügyszakok

A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám

Név

2. A bíróságon közigazgatási és munkaügyi ügyszak [Büsz.
29. § d) és e) pont] működik.

Intézett ügycsoport

(ha van)

2.1.Munkaügyi ügyszak
2.1.1. A munkaügyi peres ügyek típusai (ügyelosztási
rendben megjelenő csoportosítása) – amennyiben
szakosodás alapján kerül sor az ügykiosztásra

3. melléklet az ügyelosztási rendhez

2.1.2. A munkaügyi nemperes ügyek típusai (ügyelosztási
rendben megjelenő csoportosítása) – amennyiben
szakosodás alapján kerül sor az ügykiosztásra

A kirendelt bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám

Név

2.2.Közigazgatási ügyszak

Kirendelés a
Járásbírósághoz
Honnan

Intézett
ügycsoport

2.2.1. A közigazgatási peres ügyek típusai (ügyelosztási
rendben megjelenő csoportosítása) – amennyiben
szakosodás alapján kerül sor az ügykiosztásra

Időtartam

2.2.2 A közigazgatási nemperes ügyek típusai (ügyelosztási
rendben megjelenő csoportosítása) – amennyiben
szakosodás alapján kerül sor az ügykiosztásra
2.3. A bíróságon működő ügyszakokat és az ügyek típusait a
bíróság elnöke az ügyelosztási rend meghatározása során
a 2. pontban foglaltaktól eltérően is meghatározhatja.

4. melléklet az ügyelosztási rendhez
A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek
A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám
(ha van)

Név

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás

Kirendelés a
Járásbírósághoz
Honnan

Intézett
ügycsoport

3.1.
Az
ügykiosztásra
beleértve a helyettesítést is

Időtartam

jogosultak

megjelölése–

3.2.
Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer
meghatározása – ügyszakonként [Büsz. 29-32. §, szabályzat
116. § (1) bekezdés]
3.3.
Több
ügyelosztási
módszer
együttes
alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának szabályai ügyszakonként

„
4. melléklet a 15/2017. (XI. 24.) OBH utasításhoz

3.4.
Az
általánosan
alkalmazott
ügykiosztási
módszertől történő eltérés esetei meghatározása, amelyek

„12. melléklet a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításhoz
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különösen

A beosztott bírók által intézett ügyek

3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest

A melléklet időbeli hatálya:

3.4.1.1. Kiemelt ügy

Tanácsszám

Név

Intézett ügyek köre
(típusai)

3.4.2. Perjogi helyzethez képest
3.4.2.1. Soronkívüli, vagy meghatározott határidőn
belül intézendő ügy
3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett

2. melléklet az ügyelosztási rendhez

3.4.2.3. Bíró kizárása miatt

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek

3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló
szoros összefüggés miatt

A melléklet időbeli hatálya:

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett

Tanácsszám

3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt

Név

Intézett ügyek köre (típusai)

(ha van)

3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
3.4.3.3.

Az

ügyek

érkezéséből

adódó

egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében

3. melléklet az ügyelosztási rendhez

3.4.4. Egyéb körülményekhez képest

A kirendelt bírók által intézett ügyek

3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt

A melléklet időbeli hatálya:

3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy
jellegére

Tanácsszám

3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése
miatt

Név

Kirendelés
Honnan

3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte
miatt

IdőÜgyszak Intézett
ügyek
tartama
köre
(típusai)

3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása
3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek
4. melléklet az ügyelosztási rendhez

3.5. A vezetők által intézett ügyek típusai és a kiosztás
módszere – elnöki ügycsoport [Büsz. 2. § 6. pont]
feltüntetése a 2. pontban szereplő adatok mellett

A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek

3.6. Az ügykiosztás menete

A melléklet időbeli hatálya:

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra
jogosultnak

Tanácsszám

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai
3.7. Az átosztás rendje
3.7.1. Az átosztás esetei
3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor
3.8. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire
1. melléklet az ügyelosztási rendhez
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IdőÜgyszak
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köre
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5. melléklet a 15/2017. (XI. 24.) OBH utasításhoz

3.4.1.2. Speciális szakértelmet igényel

„13. melléklet a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításhoz

3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz

Törvényszék ügyelosztási rendje

3.4.2. Perjogi helyzethez képest

…………………. Törvényszék Ügyelosztási rendje

3.4.2.1. Soronkívüli ügy

. év január 1. – december 31.

3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett

1. Alapadatok

3.4.2.3. Bíró kizárása miatt

1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető

3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló
szoros összefüggés miatt

1.2. Utalás a figyelembe vett alapelvekre [szabályzat 115. §
(1) bekezdés]

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett

2. A bíróságon működő kollégiumok

3.4.3.1. Tanácsok eltérő létszáma miatt

2.1. Büntető

3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt

2.1.1. Büntető kollégium által intézett ügycsoportok
felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat alapján]

3.4.3.3. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
3.4.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának
kiegyenlítése végett

2.2. Civilisztika
2.2.1. Civilisztikai kollégiumok felsorolása

3.4.3.5.
Az
ügyek
érkezéséből
egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében

2.2.2. Polgári
2.2.2.1. Polgári kollégium által intézett ügycsoportok
felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat alapján]

adódó

3.4.4. Egyéb körülményekhez képest
3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt

2.2.3. Gazdasági

3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy
jellegére

2.2.3.1. Gazdasági kollégium által intézett ügycsoportok
felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat alapján]

3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése
miatt

2.2.4. Közigazgatási és munkaügyi
2.2.4.1. Közigazgatási és munkaügyi kollégium által intézett
ügycsoportok felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat
alapján]

3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte
miatt
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása

2.3. A kollégiumok által intézett ügycsoportokat a bíróság
elnöke az ügyelosztási rend meghatározása során a 2.
pontban foglaltaktól eltérően is meghatározhatja.

3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek
3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere

3. Kollégiumok szerinti ügykiosztás

3.6. Az ügykiosztás menete

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a helyettesítést
is

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra
jogosultnak

3.2.
Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer
meghatározása [Büsz. 29-32. §, szabályzat 116. § (1)
bekezdés]

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai
3.7. Az átosztás rendje

3.3.
Több
ügyelosztási
módszer
együttes
alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának szabályai

3.7.1. Az átosztás esetei
3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor

3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől
történő eltérés esetei meghatározása, amelyek különösen

3.8. A helyettesítés rendje
3.9. A fellebbviteli tanácsnál a törvényben meghatározotthoz

3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest
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képest magasabb létszám feltüntetése, az eljáró tanácsot
alkotó bírók körének meghatározása, a több tanácsba
beosztott bíró – kis bírói létszámból vagy szakosodásból
adódó változó összetételű tanácsok esetében

Tanácselnök
Bíró
Bíró

3.10. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire

4. melléklet az ügyelosztási rendhez

1. melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek

A melléklet időbeli hatálya:

A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám

Név

Tanácsszám
(ha van)

Intézett ügycsoport

Név

Intézett ügycsoport

2. melléklet az ügyelosztási rendhez

5. melléklet az ügyelosztási rendhez

A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek

A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek

A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám

Név

A melléklet időbeli hatálya:

Kirendelés a
Törvényszékhez
Honnan

Intézett
ügycsoport

Tanácsszám

Időtartam

Név

(ha van)

Kirendelés a
Törvényszékhez
Honnan

Intézett
ügycsoport

Időtartam

3. melléklet az ügyelosztási rendhez

„

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli
ügyek

6. melléklet a 15/2017. (XI. 24.) OBH utasításhoz
„14. melléklet a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításhoz

A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám

Név

Kirendelés a
Törvényszék-

Intézett
ügycsoport

Ítélőtábla Ügyelosztási rendje
………………… Ítélőtábla Ügyelosztási rendje
. év január 1. - december 31.

hez
Honnan

Időtar-

1. Alapadatok

tam

1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető

Tanácselnök
Bíró

1.2. Utalás a figyelembe vett alapelvekre [szabályzat 115. §
(1) bekezdés]

Bíró

2. A bíróságon működő kollégiumok

Tanácselnök

2.1. Büntető

Bíró

2.1.1. Büntető kollégium által intézett ügycsoportok
felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat alapján]

Bíró
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2.2. Civilisztika

3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt

2.2.1. Civilisztikai kollégiumok felsorolása

3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy
jellegére

2.2.2. Polgári

3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése
miatt

2.2.2.1. Polgári kollégium által intézett ügycsoportok
felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat alapján]
2.2.3. Gazdasági

3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte
miatt

2.2.3.1. Gazdasági kollégium által intézett ügycsoportok
felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat alapján]

3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása
3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek

2.3. A kollégiumok által intézett ügycsoportokat a bíróság
elnöke az ügyelosztási rend meghatározása során a 2.
pontban foglaltaktól eltérően is meghatározhatja.

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
3.7. Az ügykiosztás menete

3. Kollégiumok szerinti ügykiosztás

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra
jogosultnak

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a helyettesítést
is

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai

3.2.
Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer
meghatározása [Büsz. 29-32. §, szabályzat 116. § (1)
bekezdés]

3.7. Az átosztás rendje
3.7.1. Az átosztás esetei

3.3.
Több
ügyelosztási
módszer
együttes
alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának szabályai

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor
3.8. A helyettesítés rendje

3.4.
Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer
történő eltérés esetei meghatározása, amelyek különösen

3.9. A fellebbviteli tanácsnál a törvényben meghatározotthoz
képest magasabb létszám feltüntetése, az eljáró tanácsot
alkotó bírók körének meghatározása, a több tanácsba
beosztott bíró – kis bírói létszámból vagy szakosodásból
adódó változó összetételű tanácsok esetében

3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest
3.4.1.2. Speciális szakértelmet igényel
3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz

3.10. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire

3.4.2. Perjogi helyzethez képest

1. melléklet az ügyelosztási rendhez

3.4.2.1. Soronkívüli ügy

A beosztott és kirendelt bírák által intézett ügyek

3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett

A melléklet időbeli hatálya:

3.4.2.3. Bíró kizárása miatt

Tanács-

3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló
szoros összefüggés miatt

Név

szám

Ítélőtáblához
Honnan

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett
3.4.3.1. Tanácsok eltérő létszáma miatt

Tanácselnök

3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt

Bíró

3.4.3.3. A másod- és harmadfokú felülbírálatok
számának kiegyenlítése végett

Bíró

3.4.3.4.
Az
ügyek
érkezéséből
egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében

Kirendelés az

Tanácselnök

adódó

Bíró
Bíró

3.4.4. Egyéb körülményekhez képest
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Tanácselnök

helyébe a következő rendelkezés lép:

Bíró

„(7) A megbízott bíró kiegészítő pótlékának, valamint a
megbízott igazságügyi alkalmazott céljuttatásának mértéke

Bíró

a) a Fővárosi Törvényszéken a bírói alapilletmény 12%-a,

2. melléklet az ügyelosztási rendhez

b) a Budapest Környéki Törvényszéken a bírói alapilletmény
10%-a,

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek

c) az egyéb bíróságokon – a d) pontban meghatározott
kivétellel – a bírói alapilletmény 8%-a,

A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám
(ha van)

Név

d) a Kúrián a Kúria elnöke által megállapított összeg.”

Intézett ügycsoport

(2) A honvédelmi szabályzat 2. mellékletében a „tekintettel
az Iasz. 109. § (3) bekezdésében foglaltakra” szövegrész
helyébe a „tekintettel a Gazdálkodási Szabályzat 2.
melléklet 10. §-ában foglaltakra” szöveg lép.
2. §

3. melléklet az ügyelosztási rendhez

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X.
17.) OBH utasítás 12. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett
ügyek
A melléklet időbeli hatálya:

Tanácsszám
(ha van)

Név

Kirendelés az
Ítélőtáblához
Honnan

„(1) A szaktanácsadó feladatai ellátása során az Európai
Unió hivatalos nyelveit használja. A szaktanácsadó az
Európai Unió hivatalos nyelveinek állami nyelvvizsgával (C
típusú, legalább középfokú) igazolt ismeretéért a Bjt. 180.
§ (1) bekezdés a)-b) és (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti
idegennyelv-ismereti pótlékra jogosult.”

Intézett
ügycsoport

Időtartam

3. §

„

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
16/2017. (XI. 30.) OBH utasítása
egyes OBH utasításoknak az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény változása miatti
módosításáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
17/2017. (XI. 30.) OBH utasítása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás módosításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, utalással a 76. § (3)
bekezdésére – figyelemmel az Országos Bírói Tanács és
a Kúria elnökének véleményére, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek
belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

1. §
(1) A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről,
főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról
szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a
továbbiakban: honvédelmi szabályzat) 2. § (7) bekezdése
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(2) Hatályát veszti

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – a
következő utasítást adom ki:

a) a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI.
25.) OBH utasítás módosításáról szóló 12/2016. (XII. 7.)
OBH utasítás,

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI.
25.) OBH utasítás módosításáról szóló 17/2016. (XII. 22.)
OBH utasítás.

„27. § Az OBH elnöke a Fejezet szektorok szerint
összesített maradványáról az államháztartásért felelős
miniszter részére a költségvetési évet követően a
Nemzetgazdasági Minisztérium által előírtak szerint
adatszolgáltatást készít.”

(3) Hatályát veszti
mellékletének

2. § A gazdálkodási szabályzat 47. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„47. § A pénzügyi teljesítésre benyújtott számviteli
bizonylat érvényesítése előtt a teljesítést igazolni kell.
A teljesítésigazolás módjának meghatározásáról és az
azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv
vezetője írásban gondoskodik.”

a

a)

2. § (6) bekezdése,

b)

10. § (6) bekezdése,

c)

16. § (3) bekezdése.

gazdálkodási

szabályzat

2.

6. § A költségvetési szervek a hatályba lépést követő
60 napon belül kötelesek a gazdálkodási szabályzat 4.
§ (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseiket
felülvizsgálni és e szabályzattal való összhangjukat
megteremteni.

3. § A gazdálkodási szabályzat
a) 48. § (1) bekezdésében a „szakmai teljesítésigazolást”
szövegrész helyébe a „teljesítésigazolást”,

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

b) 50. §-ában a „szakmai teljesítést” szövegrész helyébe
a „teljesítést”, a „szakmai teljesítésigazolási feladatot”
szövegrész helyébe a „teljesítésigazolási feladatot”,
c) 53. § (1) bekezdésében a „szakmai teljesítést”
szövegrész helyébe a „teljesítést”,
szöveg lép.
4. § (1) A gazdálkodási szabályzat 1. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
(2) A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
(3) A gazdálkodási szabályzat 6. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
(4) A gazdálkodási szabályzat 7. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
(5) A gazdálkodási szabályzat 9. melléklete a 5. melléklet
szerint módosul.
5. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
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1. melléklet a 17/2017. (XI. 30.) OBH utasításhoz
„1. melléklet az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasításhoz
Adatszolgáltatási kötelezettségek
Határideje

Tárgya

Címzettje

Alapja

Havi rendszerességgel
Tárgyhónapot követő hónap Tárgyhónapban beérkezett,
5. napja
de tárgyhónapban a
Forrás SQL rendszerben
nem rögzített számlákról
adatszolgáltatás
Tárgyhónapot követő hónap Tartozásállomány alakulása
5. napja
Tárgyhónapot követő hónap Jelentés zárlati adatokról,
10. napja
üres álláshelyekről, tartósan
távol lévőkről
Tárgyhónapot követő hónap Bevallás az egyes
20. napja
adókötelezettségekről az
államháztartással szemben
Az államháztartás központi
A költségvetési év január
alrendszerébe tartozó
10. napja, ezt követően a
költségvetési szerv
tárgyhónapot megelőző
teljesítésarányos
hónap 20. napja.
előirányzat-finanszírozási
terve (csak abban az
esetben, amennyiben
teljesítményarányos keret
lenyitás szükséges)
Tárgyhónapot követő hónap Deviza adatszolgáltatás
20. napja
Intézmény vonatkozásában
Tárgyhónapot követő hónap I.-XI. havi időközi
25. napja
költségvetési jelentés
teljes főkönyvi kivonattal
Tárgyhónapot követő hónap Deviza adatszolgáltatás
25. napja
Fejezet vonatkozásában

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

OBH
NAV

2003. évi XCII. tv.

OBH és MÁK

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

MÁK és OBH

MÁK

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

Negyedéves rendszerességgel
Tárgynegyedévet követő
hónap 15. napja

Negyedéves
adatszolgáltatás a kezelt
vagyon hasznosításáról

MNV Zrt. és OBH

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Tárgynegyedévet követő
hónap 20. napja

Bevallás az egyes
NAV
adókötelezettségekről az
államháztartással szemben

2003. évi XCII. tv.

Tárgynegyedévet követő
hónap 20. napja

I-III. negyedévi időközi
mérlegjelentés,

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

Tárgynegyedévet követő
hónap 20. napja

Negyedéves
beruházásstatisztikai
jelentés (2237)

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

teljes főkönyvi kivonattal
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Éves rendszerességgel
Tárgyév január hónap 31.
napja

NAV
Adatszolgáltatás az
adómentes támogatásban
részesített magánszemélyek
nevéről, adóazonosító
jeléről, a munkavállaló által
bérelt lakás címéről

A költségvetési évet követő XII. havi Időközi
év február hónap 5. napja költségvetési jelentés

1995. évi CXVII. tv.

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

teljes főkönyvi kivonattal
Tárgynegyedévet követő
év február hónap 5. napja

IV. negyedévi időközi
mérlegjelentés
(gyorsjelentés)
teljes főkönyvi kivonattal

Éves költségvetési
beszámolóval egyidejűleg

IV. negyedévi időközi
mérlegjelentés (éves
jelentés)

teljes főkönyvi kivonattal
Tárgyévet követő év február Bevallás az egyes
NAV
hónap 25. napja
adókötelezettségekről az
államháztartással szemben
Következő költségvetési
Éves intézményi
év február hónap 28. napja költségvetési beszámoló

MÁK és OBH

2003. évi XCII. tv.

4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet

teljes főkönyvi kivonattal
Tárgyévet követő év március Hulladékkal kapcsolatos
Környezetvédelmi hatóság 309/2014. (XII. 11.) Korm.
hónap 1. napja
éves adatszolgáltatás
(ügyfélkapun keresztül)
rendelet
Tárgyévet követő év március Jelentés a nem üzleti céllal KSH
288/2009. (XII. 15.) Korm.
hónap 14. napja
üzemeltetett közösségi
rendelet
szabadidős szálláshelyekről
(1965)
NAV
Tárgyévet követő év március Adatszolgáltatás azon
hónap 31. napja
kisadózó vállalkozásokról,
amelyek részére tárgyévben
a kifizetés
az egymillió forintot
meghaladta
Tárgyévet követő év március Éves jelentés a beruházások KSH
hónap 31. napja
összetételéről (1933)

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év március Éves beruházásstatisztikai
hónap 31. napja
jelentés (2240)

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év május
hónap 31. napja

A megfigyelésbe
bevont szervezetek
esetében jelentés a
folyó környezetvédelmi
ráfordításokról és a
környezetvédelmi
beruházásokról (1799)

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év május
hónap 31. napja

Az állami vagyon
tárgyév december 31ei állományáról szóló
vagyonkataszteri jelentés

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet
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A havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettségen felül
Haladéktalanul

Vagyonkezelői jogviszony
megszűnéséről
Vagyonelem
értékbecsléséről

MNV Zrt.

Intézkedés meghozatalát Költségvetési szerv a saját
MÁK és OBH
követő 5 munkanapon
hatáskörében végrehajtott
belül
előirányzat-módosításokról,
-átcsoportosításokról

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

A változástól számított
8 napon belül

A vagyon kezelőjének,
haszonélvezőjének,
használójának
törzsadataiban
bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Nyugdíjbiztosítási
igazgatóság
megkeresésére,
legkésőbb
15 napon belül

Eseti adatszolgáltatások

ONYF

1997. évi LXXXI. tv.

Folyamatosan, 30 napon A 254/2007. (X. 4.) Korm.
belül
rend. szerinti tételesen
nyilvántartott vagyonelem
kapcsán bekövetkezett
változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

30 napon belül

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Vagyonkezelői jogviszony
létesítéséről
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2. melléklet a 17/2017. (XI. 30.) OBH utasításhoz

– havi egy tárgyalási nap kedvezmény kivételével –
további kedvezményt kap, kiegészítő pótlék részére nem
állapítható meg.

1. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 1.§-át megelőző
alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„Idegennyelv-ismereti pótlék”

(4) Kiegészítő pótlékban részesül különösen az a
személy, aki instruktor bírói, mentor bírói, sajtószóvivői,
honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi megbízotti,
integritásfelelősi és európai jogi szaktanácsadói
feladatokat lát el.

2. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Bjt. 179-180. §-aiban meghatározott feltételek
fennállása esetén, az ott megállapított mértékben a
bíró részére – alkalmanként határozott időre, legfeljebb
egy éves időtartamra – idegennyelv-ismereti pótlék
állapítható meg.

(5) A költségvetési szerv vezetője a bíró részére képzettségi
pótlékot állapíthat meg, ha a megszerzett ismeretek
a munkaköre ellátásánál vagy a bíróság feladatainak
teljesítése során közvetlenül hasznosíthatók.”
5. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. § (7)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az idegennyelv-ismeret pótlék megállapítására
különösen jogosult az európai jogi szaktanácsadó, az
Országos Bírói Tanács által nemzetközi szervezetbe
delegált Országos Bírói Tanács tag, az adott bíróság
nemzetközi kapcsolataiban rendszeresen közreműködő
bíró, továbbá az a bíró, aki európai uniós vagy más
külföldi képzéseken mint előadó rendszeresen részt
vesz.

„(7) A képzettségi pótlékot csak olyan jellegű végzettség
tekintetében lehet megállapítani, amelyet a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet
szakirányú végzettségnek elfogad.”

(3) Az idegennyelv-ismereti pótlék megállapításáról a
költségvetési szerv vezetője dönt a juttatást megalapozó
írásbeli indokolással.

6. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 3. § (1) - (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Lakhatási és albérleti díj hozzájárulás a kérelmező
által igénybe vett lakásbérlet, albérlet – számviteli
bizonylattal igazolt – összegének megfizetéséhez
nyújtott hozzájárulás. A lakhatási és albérleti
hozzájárulás biztosítható adóköteles és adómentes
juttatás formájában a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja. tv.) 1. számú
mellékletének 9.7. pontjában meghatározott feltételek
szerint.

(4) Az idegennyelv-ismereti pótlék indokoltságát a
költségvetési szerv vezetője a juttatásra való jogosultság
tartama alatt bármikor felülvizsgálhatja; a szabályzat
hatálybalépését megelőzően megállapított jogosultság
esetén legalább évente köteles felülvizsgálni. A
felülvizsgálatot követően, amennyiben a megállapításra
okot adó körülmények megszűntek, az idegennyelvismereti pótlék visszavonásáról intézkedik.”
3. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A hozzájárulás írásbeli kérelemre legfeljebb egy
éves időtartamra nyújtható, mely kérelemre évente
meghosszabbítható abban az esetben, ha az egy
háztartásban élő hozzátartozók egy főre jutó nettó
jövedelme a mindenkori kötelező legkisebb munkabér
két és félszeresét nem éri el, továbbá egyéb személyi,
valamint vagyoni körülmények indokolják.”

„(1) A Bjt. 181. § (1) bekezdése és a 182. § (1) bekezdése
alapján a bíró részére kiegészítő és képzettségi pótlék
– a feladat ellátásának idejére, alkalmanként határozott
időre, legfeljebb egy éves időtartamra – állapítható meg.”
4. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. § (3)-(5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 3. § (7)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiegészítő pótlékot a költségvetési szerv
vezetője állapítja meg, amennyiben a bíróság
alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátása mellett a
bíró más, az igazságszolgáltatás működéséhez szükséges
tevékenységet lát el. Amennyiben e feladat elvégzésére
figyelemmel szolgálati kötelezettsége teljesítésében

„(7) A lakhatási és albérleti díj hozzájárulást a „Kérelem
lakhatási és albérleti díj hozzájárulás megállapításához”
megnevezésű formanyomtatvány (jelen melléklet
8. számú függeléke) értelemszerű kitöltésével lehet
igényelni.”
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formanyomtatvány kitöltésével,

8. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 8. § (8)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

b) nem közforgalmú személyszállítási eszközzel
történő munkába járás esetén „A nem közforgalmú
személyszállítási eszközzel munkába járást szolgáló
utazási
költségek
elszámolása”
megnevezésű,
a jelen melléklet 5/b, számú függelékét képező
formanyomtatvány kitöltésével.

„(8) Az idegennyelv-ismereti pótlék és a képzettségi
pótlék tekintetében a Bjt. 180. § (5) bekezdésében és
182. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.”
9. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 13.§-át
megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„Munkába járás költségtérítése”

(6) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel
történő munkába járás címén kizárólag azokra a
munkában töltött napokra fizethető költségtérítés,
amelyeken a kérelmező a beosztása, kinevezése szerinti
szolgálati helyén ténylegesen megjelent.”

10. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 13. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

11. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete 16. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A munkába járás utazási költségtérítése a
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet feltételeivel
megegyezően az alábbi eltérések figyelembevételével
biztosítható.

„(1) Az igazságügyi alkalmazottak képzésében, vizsgára –
ideértve különösen a bírósági fogalmazók szakvizsgára,
az egyéb igazságügyi alkalmazottak bírósági ügyviteli
vizsgára – való felkészítésében részt vevő bíró és
igazságügyi alkalmazott az oktatás tartamára díjazásra
jogosult, melynek mértéke az OBH elnöke által évente
meghatározott központi oktatási terv megvalósítását
szolgáló helyi, regionális és központi képzésben való
részvétel kivételével legfeljebb bruttó 4000 Ft/óra
összegben határozható meg.”

(2) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel
történő munkába járás címén a munkáltató kérelem
ellenében dolgozójának az Szja. tv.-ben meghatározott
adómentes juttatás mértékének megfelelő költségtérítést
fizet.
(3) A munkába járással kapcsolatos utazási költségek
elszámolásához a költségtérítést írásban kell kérelmezni:

12. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete
a) közösségi közlekedés igénybevétele esetén
„Nyilatkozat a közösségi közlekedéssel történő munkába
járást szolgáló utazási költségek elszámolásához”
megnevezésű, a jelen melléklet 4/a. számú függelékét
képező formanyomtatvány kitöltésével,

a) 3. § (4) bekezdésében az „adóköteles bruttó
hozzájárulás” szövegrész helyébe a „bruttó hozzájárulás”,
b) 7. § (3) bekezdésében az „a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.)”
szövegrész helyébe az „az Szja. tv.”,

b) nem közforgalmú személyszállítási eszközzel
történő munkába járás esetén „A nem közforgalmú
személyszállítási eszközzel munkába járást szolgáló
utazási
költségek
elszámolása
iránti
kérelem”
megnevezésű, a jelen melléklet 4/b. számú függelékét
képező formanyomtatvány kitöltésével.

c) 11. § (5) bekezdésében az „egy évet” szövegrész
helyébe a „hat hónapot”,
d) 14. § (6) bekezdésében a „szakorvosi vizsgálattal”
szövegrész helyébe a „szakorvosi, vagy optometrista
szakember által történő vizsgálattal”,

(4) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel
történő munkába járás térítésére való jogosultságot a
költségvetési szerv vezetője állapítja meg.

e) 15. § (1)
teljesítésigazolás”
teljesítésigazolás”
szöveg lép.

(5) A kérelmező a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítést havonta utólag

bekezdésében az „a
szövegrész
helyébe

szakmai
az
„a

13. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 4. számú
függeléke helyébe a következő 4/a. és 4/b. számú
függelék lép:

a) közösségi közlekedés igénybevétele esetén „A
közösségi közlekedéssel történő munkába járást
szolgáló utazási költségek elszámolása” megnevezésű,
a jelen melléklet 5/a. számú függelékét képező
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A jogosult neve:
....................................................
Adóazonosító jele:
....................................................
Állandó lakóhelye:
....................................................
Tartózkodási helye:
....................................................
Munkába járás mely címről történik: ...............................
Szolgálati helye:
....................................................
Beosztása: 		
....................................................

„2. melléklet 4/a. számú függelék
Nyilatkozat a közösségi közlekedéssel történő munkába
járást szolgáló utazási költségek elszámolásához
A jogosult neve:
....................................................
Adóazonosító jele:
....................................................
Állandó lakóhelye:
....................................................
Tartózkodási helye:
....................................................
Munkába járás mely címről történik:
........................
......................................................................
Szolgálati helye: .................................................................
Beosztása:
..................................................................

A költségtérítés elszámolását az alábbi indok/ok alapján
kérem*:
•
lakóhelyem vagy tartózkodási helyem, valamint a
munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
•
munkarendem miatt nem vagy csak hosszú
várakozással tudom igénybe venni a közösségi
közlekedést;
•
mozgáskorlátozottságom,
illetve
a
súlyos
fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos
fogyatékosságom miatt nem vagyok képes közösségi
közlekedési járművet igénybe venni, (ideértve azt az
esetet is, ha erre tekintettel a munkába járást az Mt.
294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozó
biztosítja);
•
bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti
köznevelési intézményben tanuló gyermekem van.

A munkába járás elszámolásának módja*:
•
napi munkába járással távolsági járatra szolgáló
bérlettel vagy menetjeggyel;
•
hétvégi hazautazással bérlettel vagy menetjeggyel.
Nyilatkozom, hogy munkába járásom közforgalmú
személyszállítási
eszközzel
történik,
melynek
költségtérítését a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. §
(1) – (4) bekezdésnek megfelelően kívánom elszámolni.
Tudomásul veszem, hogy az elszámolás feltétele a
bérlet vagy menetjegy leadása.

Lakóhely/tartózkodási
hely
és
szolgálati
hely
közforgalmú úton mért távolsága km-ben: .......................
............................................

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

			
..........................................................
				
munkavállaló

Egyidejűleg nyilatkozom, hogy a napi munkába járás
a fenti nyilatkozatban tett címről a szolgálati helyemre
történik, személyemben megvalósul a 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében illetve 5. §-ban
meghatározott, a fentiekben aláhúzással jelölt feltétel.

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján
			
..........................................................
		
kötelezettségvállaló/ szervezeti egység
		
			
vezetője

Tudomásul veszem, hogy az e körülményekben
bekövetkezett
változást
a
munkáltatói
jogkör
gyakorlójának köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

			
..........................................................
				
ellenjegyző

			
..........................................................
				munkavállaló

*Aláhúzással jelölendő

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján
			
..........................................................
		
kötelezettségvállaló/ szervezeti egység
		
		
vezetője

2. melléklet 4/b. számú függelék
A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő
munkába járást szolgáló utazási költségek elszámolása
iránti kérelem

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:
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2. melléklet 5/b. számú függelék

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő
munkába járást szolgáló utazási költségek elszámolása

			
..........................................................
				
ellenjegyző

*Aláhúzással jelölendő”

A jogosult neve:
....................................................
Adóazonosító jele:
....................................................
Állandó lakóhelye:
....................................................
Tartózkodási helye:
....................................................
Munkába járás mely címről történik: ...............................
Szolgálati helye:
....................................................
Beosztása: 		
....................................................

14. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 5. számú
függeléke helyébe a következő 5/a. és 5/b. számú
függelék lép:
„2. melléklet 5/a. számú függelék

Lakóhely/tartózkodási
hely
és
szolgálati
hely
közforgalmú úton mért távolsága km-ben: ……... km

A közösségi közlekedéssel történő munkába járást
szolgáló utazási költségek elszámolása

Az elszámolás időszaka:
20...... év ............ hó ...... napjától

A munkába járást szolgáló utazási költségek elszámolása
A jogosult neve:
....................................................
Adóazonosító jele:
....................................................
Állandó lakóhelye:
....................................................
Tartózkodási helye:
....................................................
Munkába járás mely címről történik: ...............................
Szolgálati helye:
....................................................
Beosztása: 		
....................................................

20...... év ............ hó ...... napjáig
Az elszámolható utazási napok száma összesen: ........
munkanap,
Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján
			

Az elszámolás időszaka:
20...... év ............ hó ...... napjától
20...... év ............ hó ...... napjáig

..........................................................

				munkavállaló

Az elszámolás alapjául szolgáló, mellékelten csatolt
bérlet(ek) vagy menetjegy(ek) díjának összege:
………………………… Ft

A munkavégzésben töltött napok számát igazolom:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A csatolt bérlet(ek) vagy menetjegy(ek) száma: ……. db

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A fenti összegből a munkáltató által térítendő összeg
(86%): …………………………. Ft

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján
............... nap × ....... km × 2 alkalom/nap × 15 Ft/km =
..................... Ft

			
..........................................................
				munkavállaló

Ennek alapján a ………. Ft összegű költségtérítés
kifizethető.

A munkavégzésben töltött időt igazolom, ennek
alapján a …………………………..….. Ft összegű költségtérítés
kifizethető.

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

			
..........................................................
		 munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa
írásban meghatalmazott”

			
..........................................................
		 munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa
írásban meghatalmazott

15. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 6. számú
függeléke helyébe a következő 6. számú függelék lép:
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„2. melléklet 6. számú függelék

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

IGÉNYLŐLAP

			
.................................................................
				
igénylő aláírása

a képernyő előtti munkavégzéshez használt,
éleslátást biztosító szemüveg munkáltató által történő
költségtérítéséhez

Melléklet:
- a számla egy eredeti és egy másolati példánya
- a foglalkozás-egészségügyi orvos, szemész szakorvos
vagy optometrista szakember igazolása arról, hogy
a szemüveg – a képernyő előtti munkavégzéshez –
szükséges.

I. Az igénylő adatai:
Név: .....................................................................................
Beosztási helye: ..................................................................
Anyja neve: .........................................................................
Születéskori neve: ..............................................................
Születési ideje, helye: ........................................................
Lakcíme: ..............................................................................
A szolgálati jogviszony kezdete: ........................................
Azonos jogcímen legutóbb igénybe vett hozzájárulás
ideje: .........................................................................

A kérelem alapján .................. Ft, azaz ......................
.................... forint képernyő előtti munkavégzéshez
szükséges, éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához
nyújtandó hozzájárulás kifizetését engedélyezem.
Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján
			
..........................................................
		
költségvetési szerv vezetője vagy az általa
írásban meghatalmazott kötelezettségvállaló

II. A térítés jogcímei: (A megfelelő rész aláhúzandó!)
1. első szemüveg
2. 2 éven belül, a képernyő előtti munkavégzéssel
összefüggő éleslátás romlása miatt igényelt szemüveg
3. 2 év után igényelt szemüveg

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján

III. Az igénylés jogosultságának igazolása: (Megfelelő
részek aláhúzandók!)

			

				

Igazolom, hogy az igénylő igazságügyi alkalmazott/
bíró napi munkaidejéből legalább négy órán keresztül
rendszeresen képernyős eszközt (számítógépet) használ.
IGAZOLOM 		
NEM IGAZOLOM
			
			

..........................................................
ellenjegyző”

16. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete a következő
8. számú függelékkel egészül ki:
„2. melléklet 8. számú függelék

.................................................................
közvetlen munkahelyi vezető aláírása

Kérelem lakhatási
megállapításához

IV. A munkavédelmi felelős véleménye: (Megfelelő
részek aláhúzandók!)
Az igénylő igazságügyi alkalmazott/bíró munkaköre
indokolja/nem indokolja, hogy munkaidejéből legalább
négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt
(számítógépet) használjon.

és

albérleti

díj

hozzájárulás

I.
Név: ………………………… Beosztási helye: ...............................
Anyja neve: .......................... Születéskori neve: ................
Adóazonosító jele: …………………..…………...........................
Születési ideje, helye: .........................................................
Lakóhelye: ..........................................................................

A nyilvántartás adatai alapján az igénylő azonos
jogcímen hozzájárulásban:
- szolgálati jogviszonya alatt ez idáig még nem részesült;

II.
Munkavégzés helye: …………………………………………............
Lakóhelye és munkavégzés helye közötti távolság (km):
…………………………..……………………
A lakóhely és munkahely közötti tömegközlekedési
eszközzel az oda- és visszautazás ideje naponta 3 óránál

- utoljára ............ évben részesült ............ Ft összegben.
			
			

.................................................................
munkavédelmi felelős aláírása
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több időt vesz igénybe: igen/nem (aláhúzással jelölni)
Szolgálati jogviszony kezdete: ……… év ……… hó …….. nap
Heti munkaideje: …… óra
Szolgálati jogviszony jellege: határozott/határozatlan
(aláhúzással jelölni)

Utolsó 3 havi átlag (Ft)
Nettó
kereset

III.

Családi
pótlék

Gyermektartásdíj

Egyéb
jövedelem

Összjövedelem
(Ft/hó)

KÉRELMEZŐ

A határozatlan idejű szolgálati jogviszony létrejöttét
megelőző 12 hónapban és a támogatás nyújtásának
időpontjában lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti
jogával rendelkezik-e

KÖZÖS
HÁZTARTÁSBAN
ÉLŐ
HOZZÁTARTOZÓ
(rokoni
kapcsolat
megjelölésével)

- a munkavégzés helyén vagy attól számított 60 km
távolságon belül lévő településen: igen/nem
- olyan településen, ahonnan, a munkavégzés helyére
tömegközlekedési eszközzel oda- és visszautazás ideje
nem éri el a 3 órát: igen/nem

ÖSSZES

IV.
Az egy főre eső utolsó 3 havi nettó átlagjövedelem: .......
......................... Ft/fő (kérelmező számítja ki!)

Azonos jogcímeken legutóbb igénybe vett támogatás
időtartama:
…….. év
napig

Az igazságügyi szervvel szolgálati viszonyban álló,
közös háztartásban élő hozzátartozóm nincs/a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapban részesült/nem
részesült lakhatási és albérleti hozzájárulásban. (A
megfelelő rész aláhúzandó!)

……….. hó ……… naptól ..….. év ………. hó ……….

Azonos jogcímeken legutóbb igénybe vett havi bruttó
támogatás összege:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek.

....................... Ft.
Kérem, hogy részemre lakhatási és albérleti hozzájárulást
biztosítani szíveskedjenek az alábbi indokaim alapján:

Kelt,………………………., ……év……………….hó…..napján
				
			

.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............

..............................................
kérelmező aláírása”

3. melléklet a 17/2017. (XI. 30.) OBH utasításhoz
1. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 7. § (2)
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megállapítja a költségvetési szerv)
„a) a soron kívüli előresorolás keretét,”
2. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 10. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OBH elnöke által engedélyezett létszám és a
kapcsolódó személyi juttatás előirányzaton belül az
OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó vezetők
figyelembe vételével intézkedésben megállapítja az
irányítása alá tartozó bíróságok, szervezeti egységek
létszámát.”
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4. melléklet a 17/2017. (XI. 30.) OBH utasításhoz

kérelemhez szükséges mellékleteket a jelen melléklet 2.
számú függeléke tartalmazza. A kérelmezőnek a kölcsön
biztosítékául 2 fő megfelelő jövedelmű (együttesen
legalább a várható havi törlesztő részlet négyszeresének
megfelelő összegű rendszeres nettó havi jövedelemmel
rendelkező) készfizető kezest kell állítania. Az ingatlan
értékét hitelt érdemlően, a családi állapotot okirattal kell
igazolni.”

1. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 3. § (1)
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lakáscélú támogatás adható a kérelmező)
„c) lakástulajdona legalább egy, 12 m2 hasznos
alapterületet
meghaladó
nagyságú
lakószobával
való bővítéséhez, ha a bővítést követően a lakás
szobáinak száma nem haladja meg a lakáscélú állami
támogatásokról szóló külön jogszabályban megállapított
méltányolható lakásigény felső határát,”

5. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 12. § (8)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Felújítás, korszerűsítés esetén a (7) bekezdésben
foglalt nyilatkozat mellett – a kérelemhez benyújtott
költségvetésnek megfelelően – a munkáltatói kölcsön
összegének felhasználását köteles az adós a saját
nevére szóló számlákkal igazolni. A számlák másolatát a
munkáltatói kölcsön folyósításától számított 6 hónapon
belül kell az OBH Gazdálkodási Főosztályára benyújtani
szolgálati úton, a számlák eredeti példányának a
munkáltatói jogkör gyakorlója részére történő egyidejű
bemutatása mellett. Az elszámolni kívánt számláknak
összhangban kell lenniük a kérelemhez benyújtott
költségvetésben foglaltakkal.”

2. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 6. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelmező korábban már részesült
támogatásban, újabb támogatásban akkor részesülhet,
ha az előző támogatást teljes összegben visszafizette,
a hitelszámlát megszüntette, a jelzálogjogot, valamint
az elidegenítési és terhelési tilalmat töröltette és az
újabb támogatást a szolgálati érdekek vagy a család
körülményei különösen indokolják. A támogatásról
való döntés során előnyben kell részesíteni azokat a
munkavállalókat, akik korábban még nem vettek igénybe
azonos jogcímen támogatást.”

6. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklete
a) 3. § (2) bekezdésében a „mértékének” szövegrész
helyébe a „mértéknek”,
b) 7. § (3) bekezdésében a „korszerűsítés közvetlen
költségeinek 20%-áig” szövegrész helyébe az „a
korszerűsítés közvetlen költségeinek legfeljebb 20%áig”,
c) 8. § (4) bekezdésében az „az akadálymentesítési
munkák közvetlen költségeinek 40%-áig” szövegrész
helyébe az „az akadálymentesítési munkák közvetlen
költségeinek legfeljebb 40%-áig”,
d) 11. §-ában a „(4. számú függelék)” szövegrész
helyébe a „(jelen melléklet 4. számú függeléke)”,
e) 12. § (2) bekezdésében az „az ingatlanra” szövegrész
helyébe az „a támogatással érintett ingatlanra”,
f)
12. § (6) bekezdésében az „a 3. számú függelék”
szövegrész helyébe az „a jelen melléklet 3. számú
függeléke”
g) 14. § (3) bekezdésében a „készfizető kezes(ek)”
szövegrész helyébe a „2 fő készfizető kezes”,
h) 14. § (5) bekezdésében a „készfizető kezes(ek)”
szövegrész helyébe a „2 fő készfizető kezes”,
i)
15. § (1) bekezdésében a „készfizető kezes(ek)t”
szövegrész helyébe a „2 fő készfizető kezest”,
szöveg lép.

3. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 6. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a kérelmező, házastársa, élettársa,
bejegyzett élettársa és az együtt költöző családtagok az
igénylés időpontjában rendelkeznek lakástulajdonnal,
önálló bérleménnyel, de a várható eladási ár, illetve a
bérleti jogviszony megszűnésével kapcsolatos térítés
összegének megjelölésével a kérelmező nyilatkozik
a lakás elidegenítési, illetve a bérleti jogviszony
megszűntetési szándékról, a támogatás iránti kérelem
elbírálható. A támogatás folyósítására azonban csak
akkor kerülhet sor, ha a kérelmező a támogatás
engedélyezésétől számított 60 napon belül okirattal
igazolja a lakás elidegenítését, illetve a bérleti jogviszony
megszűnését, és az eladási ár, illetve a térítés összege
lényegesen (maximum 10%-kal) nem haladja meg az
előzetesen bejelentett összeget. Rendkívüli esetben
az igénylő szolgálati úton előterjesztett kérésére egy
alkalommal a 60 napos határidő további 60 nappal
meghosszabbítható.”
4. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 9. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatást a jelen melléklet 1. számú függeléke
szerinti nyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A
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7. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 1. számú függeléke helyébe a következő 1. számú függelék lép:

„7. melléklet 1. számú függelék

Munkáltatói támogatás igénylése
MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Igénylő neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Személyi igazolvány száma:
Személyi száma:
Adószáma:
Munkahelye, szervezeti egysége:

Munkaköre:

Elérhetőségek

e-mail:

telefon:
Igazságügyi szolgálatának kezdő időpontja:

……… év ………. hó ………. nap

Havi bruttó jövedelme (munkáltatói igazolással alátámasztva)

……………………………………….. Ft

Állandó lakcíme (irányítószámmal)
Tartózkodási címe (irányítószámmal)
Jelenleg igényelt munkáltatói támogatás összege

………………………………………. Ft,
azaz forint

Visszafizetés időtartama

………… év

Jelenleg igényelt munkáltatói támogatás jogcíme (a megfelelő rész aláhúzandó)

építés / vásárlás, csere / bővítés / korszerűsítés /
akadálymentesítés / tulajdonközösség megszüntetés
/ lakáscélú pénzintézeti kölcsönből fennálló tartozás
összegének csökkentése, kiegyenlítése / előző
munkahelyén fennálló kölcsöntartozás átvállalása
jogviszony létesítésekor

igen,
Részesült-e már korábban a Bíróságok fejezetén belül munkáltatói kölcsönben?

mikor: ........... év;
milyen összegben:………………….................. Ft
nem
igen: ............ évben
nem; jelenleg fennálló tartozása:
............................................. Ft

A korábban folyósított munkáltatói kölcsön kiegyenlítésre került-e?
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Házastársa

neve

(élettársa, bejegyzett élettársa)

munkahelye
beosztása
havi bruttó jövedelme [hivatalos igazolással (pl.
munkáltató, NAV stb.) alátámasztva]

Kiskorú, igénylővel együtt lakó gyermek(ek) neve és születési ideje (év, hó, nap)
Egyéb eltartott(ak) neve, rokonsági fok
A család jelenlegi lakáskörülménye, vagyoni helyzete (telek, gépkocsi stb.) és egyéb indokok a kérelem alátámasztásához (hely hiány miatt
külön lapon folytatható):

A kölcsön igényléssel érintett ingatlan
helye, pontos címe (irányítószámmal)
A fenti ingatlan helyrajzi száma, a nyilvántartó földhivatal megnevezésével
A kölcsön igényléssel érintett ingatlan
helye szerint illetékes OTP fiók megnevezése és pontos címe (irányítószámmal)
Az ingatlan munkahelytől való távolsága (amennyiben nem a szolgálati hely
szerinti településen van)
A kölcsön igényléssel érintett ingatlan

szobaszáma
alapterülete
komfortfokozata

A lakásépítés (vásárlás) formájának megjelölése
(családi ház, szövetkezeti, társasházi lakás)
A munkáltatói támogatás jogcíme szerinti összköltség

..................................................................................Ft

Az összköltség források szerinti megoszlása

•

Saját megtakarítás

....................................................................................Ft

•
•

Jelenleg igényelt munkáltatói kölcsön

...................................................................................Ft

Házastárs / élettárs / bejegyzett élettárs által munkáltatójától igényelt
összeg

.....................................................................................Ft

•
•
•

Pénzintézeti kölcsön

.....................................................................................Ft

Ingatlan értékesítéséből származó összeg

....................................................................................Ft

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

...................................................................................Ft

A munkáltatói támogatás biztosítása
1. készfizető kezes

neve,
címe,
igazolt havi nettó
jövedelme

2. készfizető kezes

neve,
címe,
igazolt havi nettó
jövedelme
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A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozó(k) száma,
neve és rokonsági foka
A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozó(k) együtt lakásának kezdő időpontja
(év, hó, nap)
Vállalt gyermek(ek) száma
Vállalt gyermek(ek) esetén igénylő életkora
Vállalt gyermek(ek) esetén igénylő házastársának / élettársának életkora
A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozók lakástulajdonnal

nem rendelkeznek
rendelkeznek

A kérelmezővel együtt költözők lakásingatlan tulajdon adatainak felsorolása a
tulajdonos és a tulajdoni hányad megjelölésével
A kérelmező és vele költözők lakásbérleti jogviszonnyal

nem rendelkeznek
rendelkeznek

Az együtt költözők 5 éven belül megszüntettek-e

igen, a kapott térítés:

lakásbérleti jogviszonyt?

………………………………………….. Ft
nem

A kérelmező 5 éven belül ajándékozott-e el ingatlant?

igen
nem

A kérelmező, illetve a vele költözők közül bármely személy 5 éven belül
értékesített-e ingatlant?

igen, az eladási ár:
…………………………………………… Ft
nem

Az együtt költözők közül bármely személy 5 éven belül megszüntetett-e

igen, a kapott térítés összege:

lakásbérleti jogviszonyt?

………………………… Ft
nem

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben, valamint a mellékletekben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Kelt,…………………….., ……év……………….hó…..napján
								............................................................
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levonáshoz (csak az ismert adatokkal való kitöltés)

8. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 2. számú
függeléke helyébe a következő 2. számú függelék lép:

• jelen melléklet 5. számú függelék szerinti Nyilatkozat
4. Korszerűsítéshez:

„7. melléklet 2. számú függelék

• költségvetés, árajánlat

Szükséges mellékletek

• munkálatok indokoltságát alátámasztó dokumentumok:
szakmai vélemény, fotó, energetikai tanúsítvány (utóbbit
akkor, csak ha rendelkezésre áll)

1. Lakásvásárláshoz:

• tulajdoni lap másolat

• adásvételi (elő)szerződés eredeti példánya

• 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is

• tulajdoni lap másolat
• 5 éven belül értékesített ingatlan adásvételi
szerződésének másolata

• jelen melléklet 3. számú függelék szerinti Nyilatkozat
a lakáscélú támogatás illetményből történő levonáshoz
(csak az ismert adatokkal való kitöltés)

• 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is

• jelen melléklet 5. számú függelék szerinti Nyilatkozat

• jelen melléklet 3. számú függelék szerinti Nyilatkozat
a lakáscélú támogatás illetményből történő levonáshoz
(csak az ismert adatokkal való kitöltés)

5. Akadálymentesítéshez:

• jelen melléklet 5. számú függelék szerinti Nyilatkozat

• költségvetés

2. Lakásépítéshez:

• tulajdoni lap másolat

• tervdokumentáció

• 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is

• tervdokumentáció, munkák műszaki leírása

• érvényes építési engedély

• jelen melléklet 3. számú függelék szerinti Nyilatkozat
a lakáscélú támogatás illetményből történő levonáshoz
(csak az ismert adatokkal való kitöltés)

• kivitelezői költségvetés, árajánlat (6. számú függelék)
• tulajdoni lap másolat

• A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos
mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni a
támogatására irányuló kérelem benyújtásakor:

• 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is
• jelen melléklet 3. számú függelék szerinti Nyilatkozat
a lakáscélú támogatás illetményből történő levonáshoz
(csak az ismert adatokkal való kitöltés)

• a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján az 1998.
évi XXVI. tv. (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági
állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy az 5/2003.
(II. 19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy a
rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a
közlekedőképesség minősítéséről kiadott állapotot igazoló
hatályos szakvélemény másolatát,

• jelen melléklet 5. számú függelék szerinti Nyilatkozat
3. Bővítéshez:
• tervdokumentáció
• érvényes építési engedély
• költségvetés

•a súlyos fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.
9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság
minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági
állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő
mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.

• tulajdoni lap másolat
• 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is
•
jelen melléklet 3. számú függelék szerinti
Nyilatkozat a lakáscélú támogatás illetményből történő

44

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/10-11. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

…………………………………………………………………………………………

•jelen melléklet 5. számú függelék szerinti Nyilatkozat

E-mail:
…………………………………………………………………………………………

6. Hitelkiváltáshoz:
•pénzintézettel kötött szerződés másolata

A munkavégzéssel érintett ingatlan címe:

•igazolás a pénzintézettől a kölcsön felvételének idejéről,
a jelenleg fennálló tartozásról, valamint arról, hogy nincs
hátralékos tartozás

……………………………………………………….……………………………….

•adásvételi szerződés másolata

Anyagköltség (Ft)

Munkadíj (Ft)

Alapozás

•tulajdoni lap másolat

Szerkezeti
munkák

•3 havi munkáltató jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is

Befejező munkák

•jelen melléklet 3. számú függelék szerinti Nyilatkozat
a lakáscélú támogatás illetményből történő levonáshoz
(csak az ismert adatokkal való kitöltés)

Kültér
Nyílászárók
Gépészet

•jelen melléklet 5. számú függelék szerinti Nyilatkozat”

Elektromos
Tető

9. A gazdálkodási szabályzat 7. melléklet 6. számú
függeléke helyébe a következő 6. számú függelék lép:

Nettó költség (Ft)
27% ÁFA (Ft)
Bruttó költség
(Ft)

„7. melléklet 6. számú függelék
KIVITELEZŐI KÖLTSÉGVETÉS/ÁRAJÁNLAT
KIVITELEZŐ

Bruttó végösszeg
(Ft)

Név:
…………………………………………………………………………….…………
Cím:

Kelt,…………………….., ……év……………….hó…..napján

………………………………………………………………………….……………

		.............................................................

Telefonszám:

		

……………………………………………………………………….….……………

Aláírás és bélyegző helye”

E-mail:

5. melléklet a 17/2017. (XI. 30.) OBH utasításhoz

…………………………….……………………………………………….…………

1. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 14. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Kapcsolattartó neve:

„(1) A heti pihenő- vagy munkaszüneti napon teljesített
ügyeletért járó ügyeleti díj összege az ügyeletet ellátó
bíró és igazságügyi alkalmazott ügyeletben, csak a
ténylegesen munkavégzéssel töltött időre (óra, perc) eső
illetményének kétszeresével azonos.”

…………………………………………………..……………..………………………
Kapcsolattartó elérhetősége:
…………………………………………………………………………………………
MEGRENDELŐ

2. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 15. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Név:
………………………………………………………………….………………….…

„(2) A készenlétben töltött idő megállapításakor a bíró és
az igazságügyi alkalmazott által ténylegesen készenléti
szolgálatban töltött időt (óra, perc) kell figyelembe venni.”

Cím:
……………………………………………………………………………………….…
Telefonszám:
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
8/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlása
a közigazgatási és munkaügyi regionális
kollégiumvezetők által készített beszámoló
szerkezetéről és tartalmáról

AJÁNLÁSOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
7/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlása
OBH elnöki ajánlásoknak az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény változása miatti
módosításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a kollégiumvezetők által készített
beszámolók szerkezetének egységesítése érdekében - a
következő ajánlást adom ki:

1. Bevezető

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
ajánlást adom ki:

1. A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
igazgatási szabályzat) 54. § (2) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a regionális kollégiumvezető az OBH
elnökének tevékenységéről évente írásban beszámol.

1. §
A Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a
belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályzatáról szóló
8/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás mellékletének II/A/10.
pnt (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A beszámolók akkor szolgálják az igazgatási szabályzat
bevezető részében meghatározott célt, ha azok egységes
és egymással összevethető szerkezetben készülnek, és
a regionális kollégium működésére vonatkozó lényegi
adatokat kellő részletességgel – és áttekinthető módon
– tartalmazzák.

„(20) A kinevezési okirat kötelező tartalmi elemeit az
Iasz. 15. § (1) bekezdése határozza meg.”
2. §

3. A szerkezeti elemekre vonatkozó ajánlás nem zárja
ki, hogy – a regionális kollégium, illetve a regionális
kollégium illetékességi területéhez tartozó közigazgatási
és munkaügyi bíróságok sajátosságaihoz igazodva
– további címeket, alcímeket jelenítsenek meg a
beszámolóban.

A Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek,
valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az
önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról szóló
4/2015. (VII.31.) OBH elnöki ajánlása mellékletének II/3.
pont (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A beszámolót olyan tartalommal kell készíteni, hogy
a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok ne
zárják ki a közzététel lehetőségét.

„(4) Közvetlenül elszámolható személyi juttatás
a kalkulációs egységként meghatározott eszköz
előállítása illetve a tevékenység, szolgáltatás teljesítése
érdekében bírók esetében a közvetlenül felmerült és
kifizetett törvény szerinti alapilletmény, illetménypótlék,
egyéb kötelező pótlék, jutalom, egyéb költségtérítés,
egyéb juttatás; igazságügyi alkalmazottak esetében a
közvetlenül elszámolható személyi juttatás a kalkulációs
egységként meghatározott eszköz előállítása illetve
a tevékenység, szolgáltatás teljesítése érdekében
közvetlenül felmerült és kifizetett törvény szerinti
alapilletmény, beosztási pótlék, címpótlék, jutalom,
egyéb költségtérítés, egyéb nem rendszeres juttatás.”

2. Általános javaslatok a beszámoló szerkesztésére
1. A beszámoló egységes szerkezetű, egybeszerkesztett
legyen. Az egyes főcímek azonos tagolást, formát
kövessenek, a beszámoló ne egy-egy külön „kis
beszámoló” egymás mögé illesztéséből álljon.
2. Az egyes főcímek felépítése az alábbi általános vázat
kövesse:
a) Tények ismertetése, jelezve, hogy az előző évhez/
évekhez képest történt-e javulás, vagy romlás, és mi
lehet a változás oka.

3. §
Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba.

b) Eredmények ismertetése, kiemelve, hogy mi vezetett
az eredményekhez - a megelőző naptári évben kitűzött
célok és intézkedések végrehajtásának, valamint
a kollégiumvezetői pályaműben szereplő tervek
megvalósulásának a tükrében.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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c) Problémák ismertetése, kiemelve mi okozhatta
azt. Saját megoldási javaslat a problémára. A már
alkalmazott, és javulást hozó, vagy javulást nem hozó
módszerek ismertetése.

is összehasonlítva, lényegesebb adatok, tendenciák
kiemelése a közigazgatási ügyszakban
1.1.2.2. Az időszerűségi adatok alakulása az előző évvel
is összehasonlítva, lényegesebb adatok, tendenciák
kiemelése a munkaügyi ügyszakban

d) A regionális kollégium hatékony és időszerű
működtetése érdekében a következő naptári évre
kitűzött célok és a megvalósítást szolgáló igazgatási
intézkedések.

1.2. Az ítélkezés megalapozottsága

e) Annak jelzése, hogy az OBH elnöke stratégiai céljainak
megvalósulását az adott területen milyen eredmények
szolgálják.

1.2.2. Az ítélkezés megalapozottsága, lényegesebb
adatok, tendenciák kiemelése a munkaügyi ügyszakban

1.2.1. Az ítélkezés megalapozottsága, lényegesebb
adatok, tendenciák kiemelése a közigazgatási ügyszakban

1.2.3. A szakmai munka erősítése, a jogegység
támogatása érdekében megtett intézkedések

f) Annak ismertetése, hogy milyen segítséget, intézkedést
várnak el az Országos Bírósági Hivataltól valamely
probléma megoldása, vagy a további előrelépés
érdekében, s melyek a központi intézkedést igénylő
javaslatok.

1.2.4.
Tanácselnöki
feljegyzések
általánosítható
tapasztalatai a közigazgatási, illetve a munkaügyi
ügyszakban.

3. A tartalomjegyzéket a címlap után célszerű elhelyezni.
A tartalomjegyzékben a fő- és alcímeket megfelelő
számozással, a kezdő oldalszámmal együtt kell
feltüntetni, pl.:

1.3.
Az
ítélkezés
tevékenységek

hatékonyságát

szolgáló

1.3.1. A kollégium tevékenysége
1.3.1.1. Szakmai tevékenység

1. Főcím .............................................................................2

1.3.1.1.1. Kollégiumi teljes és rész ülések

1.1. Cím ............................................................................. 2

1.3.1.1.2. Elfogadott kollégiumi döntések

1.1.1. Alcím” ................................................................... 3

1.3.1.2. Igazgatási tevékenység, feladatok

Fontos, hogy a tartalomjegyzékben a mellékletek is
megjelenjenek. A mellékleteket a beszámoló végén
sorszámmal és címmel ellátva, külön oldalakon kell
szerepeltetni.

1.3.2. Az országos programokban való részvétel
1.3.3. Az ítélkezés hatékonyságát szolgáló jó gyakorlatok
2. Emberi erőforrás

4. Mellékletben célszerű elhelyezni minden olyan
nagyobb terjedelmű adatsort, amely a beszámoló
adatbázis-jellegű hátterét adja, alátámasztja az abban
foglaltak
hitelességét,
érthetőségét.
Különösen
mellékletben javasolt elhelyezni pl. a részletes statisztikai
összesítő táblázatokat, kimutatásokat.

2.1. Kollégium
másodfokon

létszáma

ügyszakonként,

első

és

2.2. Bírói vizsgálatok értékelésében közreműködés
3. Tárgyi feltételek

3. Javaslat a beszámoló tartalomjegyzékére

3.1. Infrastruktúra

Bevezető

3.2. Költségvetési források felhasználása

1. Az ítélkezés hatékonysága
1.1. A kollégium ügyforgalmi adatai

4. Integritás

1.1.1. Az ügyforgalom

4.1. Belső kapcsolatok

1.1.1.1. Az ügyérkezés, a befejezés, a folyamatban
maradt ügyek lényegi adatai/tendenciái a közigazgatási
ügyszakban

4.1.1. Nyilvánosság és tájékoztatás kollégiumon belül
4.1.2. Regionális kollégiumok együttműködése

1.1.1.2. Az ügyérkezés, a befejezés, a folyamatban
maradt ügyek lényegi adatai/tendenciái a munkaügyi
ügyszakban

4.1.3. Kapcsolat a Kúriával

1.1.2. Az időszerűség

4.1.3.2. Közreműködés a KMK vélemények kialakításában

4.1.3.1. Kúriai kapcsolattartók

1.1.2.1. Az időszerűségi adatok alakulása az előző évvel
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4.1.3.3. Kapcsolat a joggyakorlat-elemző csoportokkal

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
9/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlása
egyes OBH elnöki ajánlások új eljárási kódexek
miatti módosításáról

4.1.3.4. Együttműködés az Elvi Közzétételi Tanácsokkal
4.1.4. Kapcsolat a törvényszékekkel
4.1.5. Kapcsolat
bíróságokkal

a

közigazgatási

és

munkaügyi

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
ajánlást adom ki:

4.1.6. Kapcsolat az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózattal
4.1.7. Közreműködés a jogszabály-véleményezésben
4.1.8.
Részvétel
tevékenységében

az

OBH

munkacsoportok

1. §

4.2. Külső kapcsolatok

A Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek beszerzéseire
vonatkozó szabályzatról szóló 3/2017. (VII. 21.) OBH
elnöki ajánlás mellékletében meghatározott szabályzatminta 1. mellékletének második francia bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

4.2.1. Egyesületekkel fennálló kapcsolat
4.2.2. Kapcsolat oktatási intézményekkel
5. Bírósághoz való hozzáférés
5.1. Kommunikáció

(A beszerzési szabályzat alkalmazásához kapcsolódó
fontosabb jogszabályok, szabályzatok jegyzéke)

5.2. Kiadványok
5.3. Közlemények, cikkek

„- A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (Pp.)”

5.4. Sajtónyilvános rendezvények
5.5. Ügyfél-tájékoztatók

2. §

5.6. Részvétel a Nyitott Bíróság Programban

A bírósági ügyvitel során a bíróság és az ügyfelek között
alkalmazandó kapcsolattartási formák szabályairól szóló
2/2015. (IV. 13.) OBH elnöki ajánlás (a továbbiakban:
kapcsolattartási ajánlás) 3.1.ae) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

6. A képzés
6.1. A bírók, bírósági titkárok képzése
6.1.1. Önállóan

(A bíróság)

6.1.2. MIA közreműködésével
6.2. Nemzetközi kapcsolatok ismertetése vagy utalás
azok hiányára

„ae) kézbesítési megbízott útján, a büntetőeljárásról
szóló törvényben és a polgári perrendtartásról szóló
törvényben meghatározott feltételekkel”

7. A vezetői célok

(tart kapcsolatot az ügyfelekkel.)

7.1. A tárgyévre – pályázathoz csatolt pályaműben
szereplő, illetve tárgyévet megelőzően kitűzött – célok
és teljesülésük

3. §

7.2. A következő évre kitűzött célok

A kapcsolattartási ajánlás 1.4.b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

7.3. A bírósági szervezet egészét érintő felajánlások
7.4. Központi intézkedést igénylő javaslatok

( Az ajánlás alkalmazásában ügyfél:)

4. Hatálybalépés

„b) a büntetőeljárásban az ügyész és a Be. 37. §-a
szerinti eljárásban részt vevő személyek”

Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §

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

A Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek,
valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az
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hogy az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt ügyrendet a regionális kollégium tagjaival
ismertesse meg, valamint a Fővárosi Törvényszék
nyilvántartása részére küldje meg.

önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról szóló
4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás mellékletének IV/12.
pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
444. §-a, valamint a bűnügyi költségek előlegezéséről
szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet
lehetőséget biztosít a terhelt, védő vagy sértett
indítványára az eljárási cselekmények gyorsírással,
hang- vagy képfelvétellel történő rögzítésére.”

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

113.SZ/2017. ( XI. 9.) OBHE
határozat
munkacsoport létesítéséről

5. §
A Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek
a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági
szabályzatáról szóló 4/2017. (IX. 21.) OBH elnöki ajánlás
5/9. a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján

(5.9. A minősített adat megismerése)

2017. november 15. napjától 2018. november 14.
napjáig terjedő időszakra

„a) Az eljárásban résztvevő személy, az eljárási
törvényekben megjelölt módon, a minősítő megismerési
engedélye alapján jogosult - személyi biztonsági
tanúsítvány nélkül - a nemzeti minősített adatot
tartalmazó per iratainak megismerésére, ha írásban
titoktartási nyilatkozatot tesz [Mavtv.11.§ (1) bek.].”

„Digitális csillagtérkép munkacsoport-ot”
hozok létre az informatikai fejlesztések bírósági
szervezetbe történő bevezetésének segítése céljából.

6. §

A Munkacsoport feladatai:

(1) Ez az ajánlás – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

ítélkezési tevékenységhez szükséges külső és belső
informatikai alkalmazások feltérképezése, számbavétele,

(2) Az ajánlás 3-4. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.
ítélkezési és igazgatási tevékenységhez kapcsolódó
külső és belső informatikai alkalmazások használatának
folyamat-optimalizálása,

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

bírósági informatikai fejlesztések, szolgáltatások
használatának elősegítése, indikátorainak nyomon
követése.

HATÁROZATOK

A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a
munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

112.SZ/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium módosított
ügyrendjének jóváhagyásáról

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

A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium ügyrendjének 2017. október 19.
napján elfogadott módosítását – figyelemmel a Fővárosi
Törvényszék elnökének egyetértésére – jóváhagyom.
Felhívom a regionális kollégium vezetőjének figyelmét,
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114.SZ/2017. (XI. 9.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

116.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék területén három
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről,
és a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
50.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A Szegedi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2017. október 30. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Veszprémi Törvényszék területén
2017. november 15-ei hatállyal 3 közigazgatási és
munkaügyi bírósági álláshelyet rendszeresítek.

115.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
munkacsoport létesítéséről

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 50.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1. pontját:

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján

1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 10 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 11 fő
Bírói létszám mindösszesen: 85 fő

2017. december 1. napjától 2018. november 30. napjáig
terjedő időszakra
„Közérthetően a bíróságokról munkacsoport”-ot

A Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszáma
328 fő.

hozok létre a bíróságok külső és belső kommunikációs
tevékenységének fejlesztése, a közérthető tájékoztatás
elősegítése, valamint a sajtószóvivői és sajtótitkári
hálózat hatékonyságának növelése céljából.

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

117.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék területén öt
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről,
és a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
52.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A Munkacsoport feladatai:
az
ítélkezési
tevékenységhez
kapcsolódó
külső kommunikációs folyamatok optimalizálása a
közérthetőség szempontjából;
az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó külső és
belső kommunikációs folyamatok optimalizálása a
közérthetőség szempontjából;
a
sajtószóvivői
és
sajtótitkári
hálózat
hatékonyságának fokozása.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Szegedi Törvényszék területén 2017.
november 15-ei hatállyal 5 közigazgatási és munkaügyi
bírósági álláshelyet rendszeresítek.

A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a
munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
52.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1. pontját:
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119.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék területén kettő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről,
és a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
46.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 15 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 17 fő
Bírói létszám mindösszesen: 115 fő
A Szegedi Törvényszék engedélyezett létszáma 459
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Debreceni Törvényszék területén
2017. november 15-ei hatállyal 2 közigazgatási és
munkaügyi bírósági álláshelyet rendszeresítek.

118.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék területén
három közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely rendszeresítéséről, négy fizikai
dolgozó álláshely középfokú tisztviselői
álláshellyé átalakításáról,
és a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
45.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 46.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1. pontját:
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 12 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 14 fő
Bírói létszám mindösszesen: 135 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Budapest Környéki Törvényszék
területén 2017. november 15-ei hatállyal 3 közigazgatási
és munkaügyi bírósági álláshelyet rendszeresítek,
valamint 4 fizikai dolgozó álláshelyet középfokú
tisztviselői álláshellyé alakítok át.

A Debreceni Törvényszék engedélyezett létszáma
524 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 45.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
1. és 2. pontját:

120.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék területén három
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről, és a Pécsi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
49.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 22 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 24 fő
Bírói létszám mindösszesen: 279 fő
2.5. középfokú tisztviselő: 309 fő
2.7. fizikai dolgozó: 56 fő
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 1015 fő.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Pécsi Törvényszék területén 2017.
november 15-ei hatállyal 3 közigazgatási és munkaügyi
bírósági álláshelyet rendszeresítek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Pécsi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
49.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1. pontját:
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1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 11 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 12 fő

jogköröm alapján, a Győri Törvényszék területén 2017.
november 15-ei hatállyal 3 közigazgatási és munkaügyi
bírósági álláshelyet rendszeresítek.

Bírói létszám mindösszesen: 96 fő
A Pécsi Törvényszék engedélyezett létszáma 392 fő.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
47.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1. pontját:

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

1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 11 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 12 fő

121.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék területén kettő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről, és a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 48.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Bírói létszám mindösszesen: 94 fő
A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma 369p
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Miskolci Törvényszék területén
2017. november 15-ei hatállyal 2 közigazgatási és
munkaügyi bírósági álláshelyet rendszeresítek.

123.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
törvényszéki csoportvezető bírói, kettő
törvényszéki bírói és öt közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshely
rendszeresítéséről, és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
48.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1. pontját:
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 15 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 17 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Fővárosi Törvényszék területén
2017. november 15-ei hatállyal 3 törvényszéki bírói
és 5 közigazgatási és munkaügyi bírósági álláshelyet
rendszeresítek.

Bírói létszám mindösszesen: 174 fő
A Miskolci Törvényszék engedélyezett létszáma 706
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1. pontját:

122.SZ/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék területén három
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről, és a Győri
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
47.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.1.7. csoportvezető bíró: 11 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 240 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 333 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 71
fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 77 fő
Bírói létszám mindösszesen: 805 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a) pontjában írt
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A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2939 fő.

127.SZ/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék területén
két közigazgatási és munkaügyi bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé
történő átalakításáról és a Székesfehérvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 63.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

124.SZ/2017. (XII. 11.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
A Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2017. november 27. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Székesfehérvári Törvényszék
területén két közigazgatási és munkaügyi bírói
álláshelyet (80., 82. számú) 2017. december 15-ei
hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
december 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 63.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1.1.9. és 1.3.3.
pontját:

126.SZ/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszék területén egy
közigazgatási és munkaügyi bírói álláshely
törvényszéki bírói álláshellyé történő
átalakításáról és az Egri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 58.SZ/2017.
(VI. 15.) OBHE határozat módosításáról

A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 15 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen 29 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírói létszáma: 4 fő
közigazgatási és munkaügyi bírói létszám összesen 5 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján az Egri Törvényszék területén egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyet
(46. számú) 2017. november 15-ei hatállyal törvényszéki
bírói álláshellyé átalakítok.

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

128.SZ/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék területén egy
bírói túlbetöltés engedélyezéséről

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
58.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1.1.9. és 1.3.3.
pontját:

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló 5/2013. (V.25.) OBH elnöki
utasítás 3. számú melléklete 3. § (1) bekezdése alapján
– az országos keretszámra tekintettel - 2018. április
30. napjáig engedélyezem a Szombathelyi Törvényszék
részére további 1 fő bírói túlbetöltés felhasználását
és arra pályázat kiírását a Szombathelyi Járásbíróság
polgári ügyszakában.

Az Egri Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 13 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen 27 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírói létszáma: 3 fő
közigazgatási és munkaügyi bírói létszám összesen 4 fő

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
110/2017. (XI.14.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
106/2017. (XI.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2016. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi
ügyeiről, valamint a bírák ellen indult szabálysértési és
büntetőeljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács a Bíróságok fejezet 2017. évi
költségvetés felhasználásáról és a 2018. évi elfogadott
költségvetéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

111/2017. (XI.14.) OBT
határozat

107/2017. (XI.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az OBH utasításoknak az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény változása miatti módosításról
szóló OBH utasítás, valamint az OBH elnöki ajánlásoknak
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény változása miatti módosításáról szóló OBH elnöki ajánlás kiadásával egyetért.

Az Országos Bírói Tanács egyetért a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2014. (VI.25.) OBH utasítás módosításával.
Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

108/2017. (XI.14.) OBT
határozat

112/2017. (XI.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az új Pp. és az új Kp. hatálybalépése folytán szükséges belső képzések állásáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács fogadta az előterjesztést a
bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI.30.) OBH utasítás módosításáról szóló OBH
utasítás tervezetéről.

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

109/2017. (XI.14.) OBT
határozat

113/2017. (XI.14.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az elektronikus kapcsolattartás megvalósításának jelenlegi állásáról a Be. Kapcsán
szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács a Budapest Környéki Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság bírájának a 2017. december 1. napjától 2021. november 30. napjáig terjedő időre

Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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dr. Horváth M. Csabát, a Kaposvári Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót

1.
dr. Papp Andreát, a Balassagyarmati Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
2.
dr. Kiss Mártát, a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezetőjét, címzetes táblabírót,
3.
dr. Telkes Adrienne-t, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját,
4.
dr. Zsengellér Ildikót, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját,
5.
dr. Gárdosi Juditot, az Egri Törvényszék bíráját,
6.
dr. Habulin Istvánné dr. Nemes Mónikát, a Győri
Törvényszék bíráját,
7.
dr. Horváth M. Csabát, a Kaposvári Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót,
8.
dr. Szél Napsugár Ágnest, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját,
9.
Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolyát, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
10. dr. Kollár Zoltánt, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját,
11. dr. Pesthyné dr. Pámer Andreát, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
12. Gyöngyné dr. Kovács Gabriellát, a Szolnoki Törvényszék bíráját,
13. Páldiné dr. Kremper Magdolnát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
14. dr. Jaczkó Beáta Irént, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
15. dr. Szigeti Istvánt, a Mohácsi Járásbíróság bíráját,
16. dr. Szabó Máriát, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
17. dr. Gáll Attila Gábort, a Tatabányai Járásbíróság elnökét,
18. dr. Tolna Andrást, a Szegedi Járásbíróság csoportvezető bíráját,
19. dr. Demeter Gábort, a Miskolci Járásbíróság csoportvezető bíráját

kinevezi.
Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

114/2017. (XI.14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács elfogadta az előterjesztést az
Országos Bírói Tanács részére dr. Rácz Adrienn, a Kecskeméti Járásbíróság bírájának „Miniszteri emléktárgy”
adományozásához való utólagos hozzájárulás tárgyában.
Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

115/2017. (XI.14.) OBT
határozat
Utalva a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 98. § (1) bekezdése és 102.
§-ára a 2012. március 15. napján hivatalba lépett Országos Bírói Tanács tudomásul veszi, hogy mandátuma az
újonnan megválasztott OBT első ülésének napján szűnik
meg.
Dr. Major Zsolt s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

kinevezi.
Az Országos Bírói Tanács a Budapest Környéki Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság elnökévé
dr. Kiss Mártát, a Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetőjét, címzetes táblabírót
kinevezi.
Az Országos Bírói Tanács a Budapest Környéki Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság elnökhelyettesévé
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dr. Garáné dr. Horváth Diánát, a Fővárosi KÖzigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Juhász Ildikó Orsolyát, a Kunszentmártoni Járásbíróság bíráját,
dr. Tolnai Györgyi Zsuzsannát, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját
2017. december 1. napjától határozatlan időre
kinevezte

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Biró Attilát, a Gyulai Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kalmár Juditot, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
Kanyáriné dr. Tuska Marianna Andreát, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Novák Zsófiát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Plausin Évát, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Zöldi Júliát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát
a 2017. november 1. napjától 2020. október 31. napjáig terjedő időtartamra,

bíróvá,

Vámosiné dr. Marunák Ágnesnek, a Szentendrei Járásbíróság bírájának a kinevezését a 2017. november 1. napjától 2020. október 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kovács-Puskás Évának, a Pápai Járásbíróság bírájának a kinevezését a 2017. december 1. napjától 2020.
november 30. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbította,

dr. Doros Szabinát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Lehel Enikő Máriát, az Esztergomi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Paukovits Hedvig Ilonát, a Györi Törvényszék bírósági titkárát
a 2017. november 15. napjától 2020. november 14.
napjáig terjedő időtartamra,

dr. Andrikó Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Biró Ágnes Györgyit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Demeter Ákos Lászlót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Veres Nórát, az Egri Járásbíróság bíráját,
dr. Zrupkó Barnabást, a Nagykátai Járásbíróság bíráját,
címzetes történyszéki bírót
2017. december 31. napjával - lemondásukra figyelemmel -,

dr. Árva-Szabó Péter Ferencet, a Dunaújvárosi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Bana-Nagy Adriennt, a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bokros Andrea Erzsébetet, a Miskolci Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Cogoi Márkot, a Debreceni Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Elek Lászlót, a a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Gálig Pétert, a Siófoki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Hegedűs Ildikót, a Püspökladányi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Pituk Emesét, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Varga Andreát, a Budaörsi Járásbíróság bírósági titkárát
a 2017. december 1. napjától 2020. november 30.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Molnár-Bencsik Anettet, a Mezőtúri Járásbíróság bírósági titkárát a 2017. december 15. napjától 2020. december 14. napjáig terjedő időtartamra,

dr. Molnár Tibornét, a Miskolci Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2018. április 20. napjával - a bírói felső
korhatár betöltésére figyelemmel -,
Czukorné dr. Majer Évát, a Siófoki Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2018. április 15. napjával,
dr. Bartháné dr. Ambrus Rózsát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2018. április
30. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségükből

felmentette.
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2017. november 7. napjától
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Boros Erika Máriának, a Debreceni Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS
657.E/2017. (IX. 28.) OBHE határozat
2017. október hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

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

668.E/2017. (X. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

2016. november 1. napjától
a Kecskeméti Törvényszéken
dr. Balogh Zoltán kollégiumvezetőnek,
2017. október 1. napjától
a Miskolci Törvényszéken
dr. Horváth Mária Sarolta bírónak,
címzetes táblabíró címet,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Gáspár Mónika bírót – a 431.E/2017. (VI.
21.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2017. november 1.
napjával a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

2017. október 22. napjától
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Szikszai Emesének, a Békéscsabai Járásbíróság bírájának,
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

670.E/2017. (X. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Zumbók Péter bírót – a 430.E/2017. (VI. 21.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének
döntésére figyelemmel – 2017. november 1. napjával a
Zalaegerszegi Törvényszékről a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

2017. október 24. napjától
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Bordás Enikő Margit, a Gyulai Járásbíróság bírája,
2017. október 31. napjától
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Merki Gabriella, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája,
jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

671.E/2017. (X. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

725.E/2017. (XI. 6.) OBHE
határozat
2017. november hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Kocsis Ottília bírót – a 429.E/2017. (VI. 21.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének
döntésére figyelemmel – 2017. november 1. napjával a

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
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701.E/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Debreceni Ítélőtábláról a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kalmár Judit bírót – a 444.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. november 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

672.E/2017. (X. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján Salamonné dr. Piltz Judit bírót – a 432.E/2017. (VI.
21.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2017. november 1.
napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

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

702.E/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

699.E/2017. (X. 20.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Kanyáriné dr.
Tuska Marianna Andrea bírót – a 420.E/2017. (VI. 21.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 1.
napjával a Szegedi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Oláhné dr.
Tóth Orsolya bírót - az 514.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. november 1. napjával a Budaörsi Járásbíróságról a Budapest
Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

703.E/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

700.E/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Novák
Zsófia bírót – a 440.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 1. napjával a Budai
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Biró Attila
bírót – a 426.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 1. napjával a Szeghalmi Járásbíróságra 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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704.E/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

napjával a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Plausin Éva
bírót – a 427.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 1. napjával a Ráckevei Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

709.E/2017. (X. 26.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Juhász Ildikó Orsolya bírót - az 511.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. december 1. napjával a Kunszentmártoni Járásbíróságról a Mezőtúri Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

705.E/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Zöldi Júlia
bírót – a 442.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

710.E/2017. (X. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tolnai
Györgyi Zsuzsanna bírót – az 512.E/2017. (VII. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017.
december 1. napjával a Tiszafüredi Járásbíróságról a
Szolnoki Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

706.E/2017. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Doros Szabina bírót – a 437.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 15. napjával a Budapesti
II. és III. Kerületi Bíróságra osztom be.

716.E/2017. (X. 31.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének a) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat
sem érkezett - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság egy
polgári ügyszakos járásbírósági bírói (578. számú) állás
betöltésére, a Bírósági Közlöny 2017/6. számában az
521.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom, és a Bjt. 20. § (2)
bekezdése alapján ismételten kiírom.

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

708.E/2017. (X. 26.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Michelsz
Klára bírót - az 421.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. november 15.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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bírót – az 516.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával
a Tatabányai Törvényszékről a Győri Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

718.E/2017. (XI. 2.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Lehel Enikő
Mária bírót – az 531.E/2017. (VII. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 15. napjával az Esztergomi Járásbíróságra osztom be.

723.E/2017. (XI. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Molnár
Andrea Mercédesz tanácselnököt – az 517.E/2017. (VII.
20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a Tatabányai Törvényszékről a Győri Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

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

719.E/2017. (XI. 2.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Paukovits
Hedvig Ilona bírót – a 419.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. november 15. napjával a
Mosonmagyaróvári Járásbíróságra osztom be.

724.E/2017. (XI. 6.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói titkárok
megbízásáról
A 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 4. § (2) bekezdése, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/D. §-a alapján az
európai jogi szaktanácsadói titkári tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2017. évi 6. számban megjelent
kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

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

721.E/2017. (XI. 2.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

polgári-gazdasági ügyszakban

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Mizsák Georgina Máriát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kardos
Andrea bírót - a 439.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. november
15. napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Fuglinszky Rékát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kükedi Flóra Júliát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Majosházi Lindát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,

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

722.E/2017. (XI. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Farkas Esztert, a Miskolci Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Kotosmann Krisztinát, a Debreceni Törvényszék
bírósági titkárát,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Élő András
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a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Jámbor Erikát, a Győri Törvényszék bírósági titkárát
Nagyné dr. Hokstok Kingát, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát,

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Vörös Viktor Jenőt, a Kaposvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Ulrich Ágnest, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Fekete Gábort, a Pécsi Járásbíróság bírósági titkárát,

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Duró Editet, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát

munkaügyi ügyszakban

megbízom az európai jogi szaktanácsadói titkári feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2017. november 15. napjától 2020. november 14. napjáig terjedő időtartamra.

büntető ügyszakban

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Kiss Renátát, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,

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

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Szecskó Adriennt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bodnár Beátát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát

726.E/2017. (XI. 7.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az európai
jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2017. évi 6. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Molnár Dalmát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szűcs Zoltánt, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Resán Dalmát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági
titkárát,

polgári-gazdasági ügyszakban

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Jancsó-Tóth Esztert, az Esztergomi Járásbíróság
bírósági titkárát,

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Rainer Lillát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját,

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Dülk Tamara Noémit, a Pécsi Törvényszék bírósági titkárát,

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Nagy Erikát, a Győri Járásbíróság bíráját,
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Simon Károly Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság
bíráját,

közigazgatási ügyszakban

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Kiss Georginát, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Ződi Zitát, a Makói Járásbíróság bíráját,
		
büntető ügyszakban

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
Nagyné dr. Dorka Dórát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát,

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Nagy Lászlóné dr. Csernák Hajnalkát, a Békési Járásbíróság bíráját,

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Horváth Beátát, a Veszprémi Járásbíróság bírósági
titkárát,

munkaügyi ügyszakban
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734.E/2017. (XI. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma illetékességi területére
dr. Szabó Annát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Karászi Gábor bírót - a 396.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. december 1.
napjával a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságról a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
az Észak-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Bors Szilviát, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját

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

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2017. november 15. napjától 2020. november 14.
napjáig terjedő időtartamra.

735.E/2017. (XI. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Stettler Noémi Ajna bírót - a 395.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. december 1.
napjával a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságról a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

732.E/2017. (XI. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Nagy Tamás bírót – a 606.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2017. november 20.
napjával a Pécsi Járásbíróságról a Pécsi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

736.E/2017. (XI. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

733.E/2017. (XI. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gaál Erika
bírót – a 610.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2017. november 20. napjával a Dunakeszi Járásbíróságról a Gödöllői Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Benedek
Tibor bírót – a 302.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. december 1.
napjával a Gyulai Törvényszékről a Szegedi Ítélőtáblára
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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741.E/2017. (XI. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bokros
Andrea Erzsébet bírót – a 388.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. december 1. napjával a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom
be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Aradi Krisztina bírót – a 620.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2017. december 1.
napjával a Zalaegerszegi Járásbíróságról a Zalaegerszegi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

750.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

747.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Cogoi Márk
bírót – a 377.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. december 1. napjával a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Árva-Szabó
Péter Ferenc bírót – az 506.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. december 1. napjával a
Dunaújvárosi Járásbíróságra osztom be.

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

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

751.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

748.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Elek László
bírót – a 390.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. december 1. napjával a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bana-Nagy
Adrienn bírót – a 376.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. december 1. napjával a Miskolci
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

752.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

749.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Gálig Péter
bírót – az 535.E/2017. (VII. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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756.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

tekintettel – 2017. december 1. napjával a Fonyódi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Molnár-Bencsik Anett bírót – az 513.E/2017. (VII. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. december 15. napjával a Kunszentmártoni Járásbíróságra osztom be.

753.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Hegedűs
Ildikó bírót – az 510.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. december 1. napjával a Karcagi
Járásbíróságra osztom be.

763.E/2017. (XI. 22.) OBHE
határozat bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Demeter
Gábor csoportvezető bírót – a 612.E/2017. (IX. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018.
január 1. napjával a Miskolci Járásbíróságról a Miskolci
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

754.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Pituk Emese bírót – a 389.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. december 1. napjával a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

764.E/2017. (XI. 22.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Deményiné dr.
Iván Andrea bírót – a 613.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. január
1. napjával az Ózdi Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

755.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Andrea bírót – az 536.E/2017. (VII. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. december 1. napjával a Budaörsi
Járásbíróságra osztom be.

769.E/2017. (XI. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gulyás
Krisztina bírót - a 379.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. december
1. napjával a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bí-

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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783.E/2017. (XI. 30.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

róságról a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Bíró Emese
bírót – az 515.E/2017. (VII. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. január 1. napjával
a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.

770.E/2017. (XI. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hum
Ferenc bírót - a 394.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. december
1. napjával a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

802.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kulisity Mária bírót - a 398.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

776.E/2017. (XI. 29.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Balsai Csaba Zoltán bírót – a 618.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2017. december
1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

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

803.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Páldiné dr.
Kremper Magdolna bírót - a 400.E/2017. (VI. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018.
január 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

777.E/2017. (XI. 29.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Rápolti Barbara bírót – a 639.E/2017. (IX. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2017. december 1.
napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

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

804.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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alapján – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem
érkezett - a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (528. számú) állás
betöltésére, a Bírósági Közlöny 2017/7-8. számában az
628.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom, és a Bjt. 20. § (2)
bekezdése alapján ismételten kiírom.

CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szalai Beatrix bírót - a 399.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

894.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

900.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem
érkezett - a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (499. számú) állás
betöltésére, a Bírósági Közlöny 2017/7-8. számában az
627.E/2017. (IX. 20.) 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 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szilas Judit
bírót - a 402.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

901.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

895.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Minya
Krisztián Csaba bírót - a 409.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem
érkezett - a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (525. számú) állás
betöltésére, a Bírósági Közlöny 2017/7-8. számában az
626.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom, és a Bjt. 20. § (2)
bekezdése alapján ismételten kiírom.

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

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

902.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

896.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit bírót - a 401.E/2017. (VI. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének a) pontja
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bírói munkakörbe áthelyezem.

január 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

906.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

903.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Drávecz
Margit Gyöngyvér bírót - a 412.E/2017. (VI. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018.
január 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Eszter bírót - a 410.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

907.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

904.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Bőke Katalin Erzsébet bírót - a 411.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január
1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba)
bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tergalecz Eszter bírót - a 405.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január
1. napjával a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi
Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

908.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

905.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Barabás
Gergely bírót - a 403.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1.
napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Garáné dr.
Horváth Diána bírót - a 406.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január
1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba)
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909.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

912.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tóth László
bírót - a 408.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Nagy Szabolcs bírót - a 415.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

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

913.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

910.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Bíró Péter
László bírót - a 407.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Robotka
Imre bírót - a 404.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

914.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

911.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Gadaneczné
dr. Horváth Eszter bírót - a 413.E/2017. (VI. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018.
január 1. napjával a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Oláh Zsolt
bírót - a 416.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január 1. napjával a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) bírói munkakörbe áthelyezem.

915.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Ságiné dr.
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Kitti Katalint, a Ceglédi Járásbíróság bíráját 2017. november 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

Márkus Anett bírót - a 414.E/2017. (VI. 20.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2018. január
1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba)
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

714.E/2017. (X. 27.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

KIJELÖLÉSEK
711.E/2017. (X. 27.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Lénárd-Komjáthy Kitti Katalint, a Ceglédi Járásbíróság bíráját 2017. november 1. napjától a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá
kijelölöm.

Dr. Polgár-Kiss Judit, a Keszthelyi Járásbíróság elnökhelyettesének bírósági közvetítői kijelölését – elnökhelyettesi kinevezésére tekintettel, kérelmére - 2017. október
31. napjával megszüntetem.

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

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

720.E/2017. (XI.2) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

712.E./2017. (X. 27.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről
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. Simon Miklóst,
a Dombóvári Járásbíróság bíráját 2017. november 1.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá
kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – Czakkerné dr. Pásztor Anita Irént, a Kecskeméti
Járásbíróság bíráját, 2017. november 15. 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. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

713.E/2017. (X. 27.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

728.E/2017. (XI. 8.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

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. Lénárd-Komjáthy

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzá-
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a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

járulásával – dr. Mikó Gergelyt, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét, valamit dr. Hajba Krisztina Reginát, dr.
Metzing Mártont és dr. Ölvedy Emesét, a Fővárosi Törvényszék bíráit 2017. december 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá
kijelölöm.

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

757.E/2017. (XI.21.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

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

737.E/2017. (XI.16.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Király Pétert, a Kaposvári Törvényszék
elnökhelyettesét és dr. Ifkovics Bélát, hb. ezredest, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét 2017. december 1.
napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben
ítélkező bíróvá kijelölöm.

Dr. Borsi Barbarát, a Kalocsai Járásbíróság és dr. Herold
Anikót, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági titkárait 2018.
január 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

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

758.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

738.E/2017. (XI.16.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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 – Andorné dr. Ajkay
Beátát, a Kaposvári Törvényszék kollégiumvezetőjét, dr.
Ifkovics Béla hb. ezredest, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét és dr. Neuhoffer Hajnalkát, a Kaposvári Törvényszék bíráját 2017. december 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

Dr. Babos-Frang Évát, a Tapolcai Járásbíróság bírósági
titkárát 2017. december 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

739.E/2017. (XI. 16.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről

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

759.E/2017. (XI.21.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Vida Gergőt és dr. Zöldi Júliát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráit 2017. december 1. napjától
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5)
és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint
dr. Zöldi Júliát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Sörös Lászlót, a Nyíregyházi Törvényszék
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sében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

bíráját 2017. december 1. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

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

761.E/2017. (XI.22.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekbeneljáró
bíró kijelöléséről

766.E/2017. (XI.27.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Zsitva Ágnest, a Székesfehérvári Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét 2017. december 1. napjától
a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Juhász Ildikó Orsolyát, a Mezőtúri Járásbíróság
bíráját 2017. december 1. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

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

767.E/2017. (XI.27.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

762.E/2017. (XI.22.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Vajda Andreát, a Zalaegerszegi Járásbíróság
bíráját a Zalaegerszegi Törvényszékre 2018. január 1.
napjától 2018. augusztus 31. napjáig, kirendelése időtartamára, közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró
bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Simon Miklóst és dr. Szelecki Rita Líviát, a
Dombóvári Járásbíróság bíráit, valamint dr. Tóth Évát, a
Tamási Járásbíróság bíráját 2017. december 1. napjától
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5)
és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező
bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

765.E/2017. (XI.27) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

768.E/2017. (XI.27.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Lajkó Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék
bíráját, 2017. december 1. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdé-

Béresné dr. Szentgyörgyi Anitát, a Miskolci Járásbíróság
bírósági titkárát 2017. december 1. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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774.E/2017. (XI.27.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

796.E/2017. (XII. 6.) OBHE
határozat bírósági közvetítői tevékenységet
végző bírósági titkár kijelöléséről
Dr. Török Nóra Tatjánát, a Szentendrei Járásbíróság bírósági titkárát 2018. január 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

dr. Hegedüs Kinga Liát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát 2018. január 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

784.E/2017. (XII. 1.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

797.E/2017. (XII. 6.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

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. Gálig Pétert, a
Fonyódi Járásbíróság bíráját 2017. december 10. napjától, és dr. Illés Éva Tündét, valamint dr. Novák Zsófiát a
Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2017. december
15. napjától, a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásukkal –
1. Nyáregyháziné dr. Sánta Emesét, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökét,
2. dr. Laki Zitát és
3. dr. Zrupkóné dr. Szender Zsuzsa Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék bíráit,
4. dr. Berkes Tamást, a Szegedi Törvényszék bíráját,
5. dr. Perényi Nórát, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
6. dr. Lakatos Lajos Sándort, a Makói Járásbíróság bíráját és
7. dr. Gaudi Tibort, a Szentesi Járásbíróság címzetes
törvényszéki bíráját

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

794.E./2017. (XII. 6.) OBHE
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

2017. december 15. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásukkal – dr. Bakos Évát, a
Szegedi Törvényszék tanácselnökét, dr. Szabó Andrást,
a Szegedi Törvényszék csoportvezető bíráját, dr. Katona
Dorottyát, a Szegedi Törvényszék bíráját és dr. Sipter Katalint, a Szegedi Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját, valamint dr. Perényi Nórát, a Szegedi Járásbíróság
bíráját 2017. december 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

KIRENDELÉSEK
707.E/2017. (X.25.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. § (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Vasady
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alapján, hozzájárulásukkal, dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári
Törvényszék katonai tanácselnökét, hadbíró ezredest és
dr. Vadócz Attila Bélát, a Kaposvári Törvényszék katonai
bíráját, hadbíró századost, – eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett – 2018.
január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszakra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

Loránt Zsoltot, a Kúria beosztott bíráját 2018. január 1.
napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra –
az eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartásával – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

745.E./2017. (XI.17.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

771.E/2017. (XI.27.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének meghosszabbításáról a
Fővárosi Ítélőtáblára

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), (2) és (5) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján dr. Judi István hb. ezredes, a
Győri Törvényszék tanácselnökének és dr. Szabó Krisztián hb. őrnagy, a Győri Törvényszék katonai bírájának
– hozzájárulásával – a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését, eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, 2018. január 1. napjától
2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Tóthné dr. Drenkó Szilviát, a Szolnoki Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét,
– eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett - ,
2. Nyírőné dr. Kiss Ildikót, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját,
3. dr. Szilákné dr. Fülöp Csillát, az Egri Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
4. dr. Gyurán Ildikót, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
5. dr. Menyhárd Istvánt, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
6. dr. Berthold Györgyöt, a Tatabányai Járásbíróság
bíráját,
7. dr. Gyuricza Zsoltot, az Esztergomi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót
– eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása mellett,

772.E/2017. (XI.27.) OBHE
határozat
bírák kirendelésének meghosszabbításáról a
Debreceni Ítélőtáblára

2018. január 1. napjától 2018. március 31. napjáig
terjedő időtartamra - a Kúriára kirendelem.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, dr. Gárdosi Juditnak, az Egri
Törvényszék bírájának és dr. Toma Attila Lászlónak, a
Nyíregyházi Törvényszék bírájának, a Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelését, hozzájárulásukkal, - eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, - 2018. január 1. napjától 2018. március 31.
napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

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

760.E/2017. (XI. 21.) OBHE
határozat
katonai bíráknak a Fővárosi Ítélőtáblára
történő kirendeléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (5) bekezdése
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773.E/2017. (XI.27.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének meghosszabbításáról a
Fővárosi Ítélőtáblára

napjáig terjedő időszakra a Kaposvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

782.E/2017. (XI. 30.) OBHE
határozat
bírónak a Székesfehérvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján - hozzájárulásával – dr. Karászi Gábort, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját – eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül – 2017. december 1. napjától 2018. március 15.
napjáig terjedő időszakra a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kirendelem.

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

779.E/2017. (XI.29.) OBHE
határozat
bírónak a Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz történő kirendeléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (2) bekezdése
alapján - hozzájárulásával – dr. Hum Ferencet a Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját – eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett – 2017. december 1. napjától 2018. április 30.
napjáig terjedő időszakra a Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz kirendelem.

EGYÉB HATÁROZATOK
715.E/2017. (X.27.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Doros Szabina, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. november 14. napjával megszüntetem.

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

780.E/2017. (XI.29.) OBHE
határozat
bírónak a Kaposvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz történő kirendeléséről

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

730.E/2017. (XI. 14.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (2) bekezdése
alapján - hozzájárulásával - dr. Gulyás Krisztinát a Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját – eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett – 2017. december 1. napjától 2018. június 30.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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743.E/2017. (XI. 17.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűnéséről és
a a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Robotka
Imre, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2017. december 31. napjával megszűnik, ezért 2018.
január 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) és (5) bekezdései alapján dr. Petrás Roland Károly, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztása
2017. november 30. napjával megszűnik, ezért 2017. december 01. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

731.E/2017. (XI. 14.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűntetéséről
és a Gyulai Törvényszékre történő
beosztásáról

746.E/2017. (XI. 20.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) és (5) bekezdései alapján dr. Papp Zoltán, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2017. december 13.
napjával megszűnik, ezért 2017. december 14. napjától
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a
Gyulai Törvényszékre beosztom.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdés c) pontja és 10. § (1) bekezdése alapján dr. Simon Károly László, a Szekszárdi Járásbíróság bírájának a
Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére szóló polgári-gazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása 2018. január 14-ei hatállyal megszűnik.

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

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

742.E/2017. (XI. 16.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

775.E/2017. (XI. 27.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Simon Mártát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2017. december 1. napjától 2018. május
31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Kozák
Beatrix, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. február 1. napjától
2018. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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781.E/2017. (XI.29.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Sági Zsuzsannát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját a 2017. december 1. napjától határozatlan időre
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégium
Peres Csoportjába tanácselnöki munkakörbe,
dr. Péterffy Henriettet, - a Fővárosi Törvényszékről történt áthelyezése folytán - 2017. október 1. napjától határozatlan időre a Szentendrei Járásbíróságra,
dr. Kovács Zsuzsannát a 2017. november 1. napjától
2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbíróságra,
dr. Kéri Orsolyát, a Dabasi Járásbíróság bírósági ügyintézőjét a 2017. november 15. napjától 2018. március 31.
napjáig terjedő időtartamra a Dabasi Járásbíróságra,
dr. Bartha Orsolyát a 2017. november 16. napjától 2018.
március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bozsó Pétert, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2017. december 1. napjától 2018. március 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

793.E/2017. (XII. 5.) OBHE
határozat
bírák és bírósági titkár minisztériumi
beosztásának meghosszabbításáról

A Debreceni Törvényszék elnöke

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. § (2) bekezdése alapján dr. Demeter Zsuzsannának,
a Fővárosi Törvényszék bírájának, dr. Vass Péternek, az
Országos Bírósági Hivatal beosztott bírájának, valamint
dr. Bak Szilviának, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárának 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra – az
igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi
beosztását meghosszabbítom.

kinevezte

dr. Elek Lászlót a 2017. november 1. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kósa Mariannt a 2017. november 1. napjától 2018.
április 30. napjáig terjedő időtartamra
a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Fővárosi Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Mantz-Kelemen Kata Rékát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját a 2017. október 15. napjától 2023. október 14. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság P. IV. Csoportjába,
dr. Rozgonyi Annát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját a 2017. november 1. napjától 2023. október 31.
napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi
Bíróság Vagyonjogi Csoportjába
csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Nyilas Leventét, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2017.
december 1. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,
dr. Szántó Dórát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2017. október 20. napjától határozatlan időre a
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra,
dr. Winklerné dr. Nóvé Ildikót a 2017. november 6. napjától 2018. május 5. napjáig terjedő időtartamra a Fővá-

A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK
ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Hercsik Zitát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját 2017. november 15. napjától határozatlan időre a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma Polgári Szakágához tanácselnöki munkakörbe,
dr. Daruka Dórát,
dr. Rada Krisztinát a 2017. október 2. napjától 2018. április 1. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.
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kijelölte

rosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégiumba,
dr. Bánk Béla Bánkot, a Fővárosi Törvényszék bírósági
ügyintézőjét 2017. november 20. napjától 2018. február
3. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Kollégiumába,
Tóthné dr. Szőnyi Zsuzsanna Magdolnát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági ügyintézőjét
2017. november 20. napjától határozatlan időre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

dr. Kóbor Jenőt, a Szegedi Törvényszék bíráját 2017. október 31. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Borza Diánát a 2017. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
dr. Bedő Bernadettet, a 2017. október 17. napjától 2018.
október 16. napjáig terjedő időtartamra a Dunaújvárosi
Járásbíróságra,
dr. Fetzer László Ralfot,
dr. Jeney Lászlót a 2017. november 1. napjától 2018. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári
Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A Gyulai Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Virág Veronikát, a Békési Járásbíróság bíráját a 2017.
november 1. napjától 2023. október 31. napjáig terjedő
időtartamra a Békési Járásbíróság elnökévé.
A Kaposvári Törvényszék elnöke

A Szolnoki Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

dr. Böröcz Ibolya Klárát, a Kaposvári Törvényszék bíráját
a 2017. október 15. napjától 2023. október 14. napjáig
terjedő időtartamra a Kaposvári Törvényszék Polgári,
Gazdasági, Közigazgatási,Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.

dr. Vadkerti Margit Anikót a 2017. november 15. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Mezőtúri Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
kijelölte

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

dr. Juhász Ildikó Orsolyát, a Kunszentmártoni Járásbíróság bíráját 2017. november 20. napjától nyomozási bírói
feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Forró Andreát,
dr. Szikszai-Nyisztor Gabriellát a 2017. november 1.
napjától 2018. április 30. napjáig terjedő időtartamra a
Nyíregyházi Járásbíróságra,
dr. Isaákné dr. Kiss Ágnest a 2017. november 1. napjától
2018. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Kianek Zsuzsannát a 2017. november 1. napjától
2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,
dr. Kollár Zita Melindát 2017. november 1. napjától határozatlan időre a Tatabányai Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

dr. Farkasné dr. Vágvölgyi Adriennt, a Szegedi Járásbíróság bírósági fogalmazáját,
dr. Fodor Évát, a Szegedi Törvényszék bírósági ügyintézőjét
2017. november 1. napjától határozatlan időre a Szegedi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

Tóth Györgyné dr-t, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját
a 2017. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig
terjedő időtartamra a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma
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kollégiumvezető-helyettesévé.
Horváth Gergelyné dr. Kis-Király Kingát 2017. november
14. napjától határozatlan időrea a Zalaegerszegi Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

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

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A Fővárosi Törvényszék elnöke

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 Bírósági Közlöny 2017. évi 6. számában a Fővárosi
Törvényszék Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya csoportvezető bírói álláshelyének (113. számú) betöltésére kiírt
pályázatot a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (továbbiakban
: Szabályzat) 20. § (1) bekezdésére, valamint a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. § (2) bekezdése alapján
a pályázatot eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

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

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

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

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

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

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

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

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a
központi bírósági honlapon jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek megfelelően
vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói
álláshelyre történő pályázat benyújtásának további fel-

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
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tétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
•
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret
esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt
a pályázati felhívás tartalmazza.

tartott meghallgatáson már nincs lehetőség.
3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz
segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.

3. A pályázat

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és
tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által

5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy - a Kúriára
kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A pályázati eljárás
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nek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az
1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz
való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek bírói kinevezésre,
•
a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.
5.5. Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a Kúriára
kiírt pályázat kivételével - értesíti a pályázattal érintett
bíróság elnökét. A bíróság elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli
a pályázó rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- a személyes adatait és a rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről.

A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezők-
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kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
727.E/2017. (XI. 7.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 15. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.)

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri Ítélőtábla
Polgári Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

890.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú
határozat
az Észak-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
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 az Észak-alföldi
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen
terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a Győri Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a Győri Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatá-
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
−
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
(az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

rozott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
−
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
(az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 30. napja 16,30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 30. napja 16,30 óra.

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

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

891.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú
határozat
a Dél-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

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

892.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú
határozat
a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Dél-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Közép-dunántúli
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgála-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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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.

tára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
−
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
(az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
−
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
(az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 30. napja 16,30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 30. napja 16,30 óra.

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

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

893.E/2017. (XII. 18.) OBHE számú
határozat
a Közép-Duna-völgyi Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

A Debreceni Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Közép-Duna-völgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

a Debreceni Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos tanácselnöki (5. számú) álláshelyének betöltésére.

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Debreceni
Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 31. napja 12.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Ítélőtábla Elnöki Titkárság (4025 Debrecen,
Széchenyi u. 24.)

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

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1443
Budapest, Pf. 175.).

a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnöki álláshelyének (176. számú) betöltésére.

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

az Egri Törvényszék egy büntető ügyszakos tanácselnöki (11. számú számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
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latára 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 Büntető Kollégium Bv.
Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket
és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Egri Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. február 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkárság (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

1. a Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium, Bv. Csoport) csoportvezetői álláshelyének (113. számú) betöltésére.

2. a Fővárosi Törvényszék (Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium) közigazgatási ügyszakos csoportvezetői álláshelyének (806. számú) betöltésére.

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

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

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
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latnak van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

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

A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkárság (9021 Győr, Szent
István út. 6.).

a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (96. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, , valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapaszta-

a Miskolci Járásbíróság csoportvezetői álláshelyének
(58. számú) betöltésére.
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (101. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 31. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. február 15. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék Elnöki Titkárság (7623 Pécs, Rákóczi
út 34.).

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (32. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (31. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

2018. január 15. napja.

A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkárság (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.)
2. az Esztergomi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (32. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Tatabányai Törvényszék egy polgári ügyszakos tanácselnöki (10. számú számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

A 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 pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Tatabányai
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
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szerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkárság (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.)

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

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (88. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

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

804.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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 Debreceni Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai bírói (14. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Ítélőtábla Elnöki Titkársága (4025 Debrecen,
Széchenyi u. 24.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

805.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre
A Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai
bírói (Polgári Kollégium 39. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
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A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 15.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Koszorú u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

806.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nagykőrösi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

808.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Nagykőrösi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (171. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budaörsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (238. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Nagykőrösi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2750 Nagykőrös, Hősök tere 4. fszt. 7.).

A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Pf. 10.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

809.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

807.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budaörsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (227. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budaörsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (111. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, P. 175.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

813.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Koszorú u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (Büntető Kollégium 75. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

810.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 16.00 óra.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (Gazdasági Kollégium 130. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, P. 175.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 16.00 óra.

815.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, P. 175.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Dunakeszi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (143. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

812.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető (büntetés-végrehajtás) ügyszakos törvényszéki bírói (231.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 16.00 óra.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
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A pályázat benyújtásának helye:
Dunakeszi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2120 Dunakeszi, Verseny u. 12.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.).

864.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

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

866.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

865.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

900.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói
(39. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

93

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/10-11. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

(76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.).

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

901.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

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

816.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói
(74. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Debreceni Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (25. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.).

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

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

835.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

902.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
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szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Járásbíróság Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 3.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (4026 Debreceni, Perényi u. 1.).

818.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

836.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

Az Egri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (46. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

867.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (4026 Debreceni, Perényi u. 1.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

817.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

Az Egri Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (44. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Tit-
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kársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

kársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

717.E/2017. (X. 31.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

869.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (578. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

868.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

870.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Tit-

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Tit-
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A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

kársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

871.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

873.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) 1 közigazgatási és munkaügyi ügyszakos törvényszéki bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Bjt. 30. § (1)
bekezdése alapján történő kijelöléséhez hozzájárul.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

872.E/2017. (XII. 14.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

874.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszékre (a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba) 1 közigazgatási és munkaügyi ügyszakos törvényszéki bírói
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Bjt. 30. § (1)
bekezdése alapján történő kijelöléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál a munkajog területén szerzett
szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
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A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

875.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

880.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy polgári (vagyonjogi) ügyszakos járásbírósági bírói (564. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat elbírálásánál a munkajog területén szerzett
szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

881.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

876.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói ((B.II. Csoport 371. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat elbírálásánál a munkajog területén szerzett
szakismeretnek van jelentősége.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
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882.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói ((B.III. Csoport 286. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

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

885.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

883.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon egy polgári
ügyszakos járásbírósági bírói (637. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (B.III. Csoport 391. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1191 Budapest, Kossuth tér 7/9.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

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

886.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

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

884.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 765. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (Nyomozási Bírói Csoport 549.
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897.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (P. V. Csoport 525. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

887.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (Büntető Kollégium 96. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

898.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (P. V. Csoport 499. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

888.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (Büntető Kollégium 106. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

899.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (P. V. Csoport 528. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

903.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

905.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságonegy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (88. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (160. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

904.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

906.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (170. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (720. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

907.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

909.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (161. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (775. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

908.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

910.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (722. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (70. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

913.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

911.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (741. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (172. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

912.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

914.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (162. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (164. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)

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

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

857.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

819.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Győri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (21. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága ( 9021 Győr, Szent
István út. 6.).

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

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

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

856.E/2017. (XII. 13.) OBHE

határozat
Pályázati kiírás a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

820.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Siófoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Siófoki Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
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kemét, Rákóczi út 17-19.).

A pályázat benyújtásának helye:
Siófoki Járásbíróság Elnöki Titkársága (8600 Siófok, Kele
u. 2.).

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

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

823.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Ózdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

821.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

Az Ózdi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (145. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat elbírálásánál a munkajog területén szerzett
szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Ózdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

846.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

822.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Kecskeméti Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (94. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (3525 Miskolc, Fazekas utca 2.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Járásbíróság Elnöki Titkársága (6000 Kecs-
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863.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

824.E/2017. (XII. 13.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pécsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (68. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (3525 Miskolc, Fazekas utca 2.).

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

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

852.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

915.E/2017. (XII. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (62. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (3525 Miskolc, Fazekas utca 2.).

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

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

106

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/10-11. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

853.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

847.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

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

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

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

825.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

848.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Szegedi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (6722 Szeged, Tábor u. 4.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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849.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

851.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

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

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

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

850.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

826.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
A Székesfehérvári Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (55. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (6722 Szeged, Tábor u. 4.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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827.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

829.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Szolnoki Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (61. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Székesfehérvári Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (80. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Járásbíróság Elnöki Titkársága ( 5000 Szolnok,
Kossuth út 1.).

A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.)

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

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

830.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kunszentmártoni
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

828.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Kunszentmártoni Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (20. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A Székesfehérvári Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (82. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Kunszentmártoni Járásbíróság Elnöki Titkársága (5440
Kunszentmárton, Kossuth L. u. 18.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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889.E/2017. (XII. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága ( 2800 Tatabánya, Komáromi út 4.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szombathelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.).

854.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Veszprémi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

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

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

831.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Tatabányai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (45. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Járásbíróság Elnöki Titkársága ( 2800 Tatabánya, Előd vezér utca.17.).

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

855.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Veszprémi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

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

832.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Tatabányai Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (24. számú) álláshely betöltésére a pályá-

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
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szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkársága (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

EGYÉB PÁLYÁZATOK
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ
KOORDINÁTORI PÁLYÁZAT

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

833.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Járásbíróságon
egy Járásbírósági bírói álláshelyre

az európai jogi szaktanácsadók koordinátori tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog
területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei
vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek
valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.

A Zalaegerszegi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (47. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

A pályázat elbírálásánál az európai jogi szaktanácsadói
tapasztalatnak jelentősége van.

A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszegi Járásbíróság Elnöki Titkársága (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.)

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3.
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, a koordinátorként tervezett szakmai irányító, szervező munkát részletesen bemutató pályaművet, valamint a nyelvismeret
és a szakjogászi vagy egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumokat csatolni
kell.

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

834.E/2017. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint, hogy nem áll
fenn összeférhetetlenség a szaktanácsadói hálózat bármely tagjával.

A Zalaegerszegi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (53. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A tisztség betöltésének időpontja:
2018. március 1. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja.

111

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/10-11. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2018. január 22. napja 16.00 óra

Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és a pályázó ügyszakának megfelelő kollégium vezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Miskolci Járásbíróságon 6 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül továbbítja a
pályázatot az OBH elnökéhez.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. január 31. napja 15.30 óra.

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

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

A Győri Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Győri Ítélőtáblán 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 1
bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. január 15. napja 16.00 óra.

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

A pályázatok benyújtásának helye:
Győri Ítélőtábla Elnöki Titkársága (9021 Győr, Domb u.
1.).

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

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT

A Balassagyarmati Törvényszék területén 2 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Kecskeméti Törvényszék területén

A pályázatok benyújtásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

- a Kiskőrösi Járásbíróságon 		
1
- a Kunszentmiklósi Járásbíróságon
1
végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. január 22. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.).

A Gyulai Törvényszék területén 2 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. január 15. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
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HÍREK
Lakatos Annamáriának, a Fővárosi Törvényszék osztályvezetőjének a BC 604312 számú,
Náhóczki Juliannának, a BC 604546 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett,
Az igazolványok érvénytelenek.
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