2017/7-8. SZÁM

2017/7-8. SZÁM

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/7-8. szám

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

11

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2017. (VII.24.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról
szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2017. (IX.11.) OBH utasítása a hirdetményi kézbesítések
nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2017. (IX.11.) OBH utasítása a rendkívüli és egyéb
eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH
utasítás módosításáról
AJÁNLÁS

14

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2017. (IX. 21.) OBH elnöki ajánlása a Kúriának, az
ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági
szabályzatáról
HATÁROZATOK

28

84.SZ/2017. (VIII. 04.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
85.SZ/2017. (VIII. 28.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
86.SZ/2017. (VIII. 30.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
87.SZ/2017. (VIII. 31.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék területén egy középfokú végzettségű
tisztviselői álláshely felsőfokú végzettségű álláshellyé történő átalakításáról és a Kaposvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 59.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
88.SZ/2017. (IX. 7.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
89.SZ/2017. (IX. 15.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszéken egy tanácselnöki álláshely törvényszéki
bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
48.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról
90.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék területén bírói túlbetöltés
engedélyezéséről 91.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
92.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely kollégiumvezető-helyettesi, valamint egy járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
67.SZ/2017. (IX. 15.) OBHE határozat módosításáról
93.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozat a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
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közigazgatási és munkaügyi bíró, valamint egy írnoki álláshely megszüntetéséről és a Gyulai
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 68.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

31

31/2017. (III. 14.) OBT határozat
80/2017. (VII. 28.) OBT határozat a Győri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói állásra
benyújtott pályázat elbírálása során egyetértési jog gyakorlásról
81/2017. (VIII. 28.) OBT határozat a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálása során egyetértési jog gyakorlásról
82/2017. (VIII.31.) OBT határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH utasításáról
83/2017. (VIII.31.) OBT határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH utasításáról
84/2017. (IX.12.) határozat
85/2017. (IX.12.) határozat
86/2017. (IX.12.) határozat
87/2017. (IX.12.) határozat
88/2017. (IX.12.) határozat
89/2017. (IX.12.) határozat
90/2017. (IX.12.) határozat
91/2017. (IX.12.) határozat
92/2017. (IX.12.) határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

33

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

34

CÍMADOMÁNYOZÁS
486.E/2017. (VII. 11.) OBHE határozat 2017. július hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
561.E/2017. (VIII. 14.) OBHE határozat 2017. augusztus hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
525.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
538.E/2017. (VII. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
539.E/2017. (VII. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
540.E/2017. (VII. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
541.E/2017. (VII. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
546.E/2017. (VII. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
550.E/2017. (VII. 28.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
551.E/2017. (VII. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
553.E/2017. (VIII. 1.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
554.E/2017. (VIII. 1.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
555.E/2017. (VIII. 1.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
564.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
565.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
566.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
567.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
568.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
569/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
570.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
571.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
572/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
573.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
574.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
575.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
576.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
577.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
578.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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579.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
580.E/2017. (VIII. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
589.E/2017. (IX. 6.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
592.E/2017. (IX. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
593.E/2017. (IX. 8.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
642.E/2017. (IX. 22.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
500.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
526.E/2017. (VII. 20.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

545.E/2017. (VII. 26.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

552.E/2017. (VII. 28.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
557.E/2017. (VIII. 3.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
558.E/2017. (VIII. 3.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

560.E/2017. (VIII. 14.) OBHE határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
588.E/2017. (IX. 5.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
590.E/2017. (IX. 7.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
527.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat bíró minisztériumi beosztásának megszüntetéséről és
Székesfehérvári Törvényszékre történő áthelyezéséről
542.E./2017. (VII. 26.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendelésének megszüntetéséről
543.E./2017. (VII. 26.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
583.E./2017. (VIII. 29.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
591.E./2017. (IX. 7.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
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EGYÉB HATÁROZATOK
483.E/2017. (VII. 7.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
491.E/2017. (VII.12.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
492.E/2017. (VII.14.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
493.E/2017. (VII. 18.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
501.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
502.E/2017. (VII.20) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
503.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói hálózat koordinátor-helyettesi
megbízás szüneteléséről
504.E/2017. (VII. 20.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
528.E/2017. (VII.20.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Budapest Környéki Törvényszékre történő beosztásáról
529.E/2017. (VII.21.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Budai Központi Kerületi Bíróságra beosztásáról
544.E/2017. (VII.26.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
547.E/2017. (VII.26.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
548.E/2017. (VII.26.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő beosztásáról
549.E/2017. (VII.27.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
beosztásának megszűnéséről

bírósági titkár

562.E/2017. (VIII.14.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszűntetéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
563.E/2017. (VIII.17.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
581.E/2017. (VIII.21.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
584.E/2017. (VIII.31.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
586.E/2017. (IX.4.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
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történő beosztásáról
587.E/2017. (IX. 5.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
595.E/2017. (IX.12.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

48

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
606.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pécsi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
607.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
608.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Kunszentmiklósi Járásbíróságon egy

609.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
610.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági

611.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
612.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
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613.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
614.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Mezőkövesdi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
615.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Encsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
616.E/2017. (IX. 20.)OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
617.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
618.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

619.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
620.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
621.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
622.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

623.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

624.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

625.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

626.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

627.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

628.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

629.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

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

630.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
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631.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

632.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

633.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

634.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

635.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

636.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

637.E/2017. (IX. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

639.E/2017. (IX. 21.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

643.E/2017. (IX. 22.) OBHE határozat Pályázat kiírás a Váci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

61

Halálozás
Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

felhasználása),

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
9/2017. (VII.24.) OBH
utasítása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi
tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló
15/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

c) létszám és az egyéni védőeszköz-ellátottságot,
az elzárkózásra alkalmas helyiségek, továbbá a
település katasztrófavédelmi besorolásának, valamint
a veszélyforrások mennyiségének és minőségének
változását

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:

3. §

a tervek készítői minden példányon évente aktualizálják.”

Az OBH utasítás 17. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„17. § Az OBH az irattárában őrzött tervpéldányokat
minden év október 15-ig adategyeztetésre, aktualizálásra
és lapcserére megküldi a Kúria, az ítélőtáblák és
a törvényszékek részére, ahonnan a szükséges
változtatások átvezetése és a lapcserék végrehajtása
után november 30-ig kell visszaküldeni az OBH részére.”

1. §
A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi,
polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló
szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a
továbbiakban: OBH utasítás) 4. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

4. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

„4. § a) A Kúria és az ítélőtáblák a 3. § (1) - (4)
bekezdésében felsorolt terveket készítik el,

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

b) az OBH, mint központi irányító szerv az a) pontban
meghatározottakon túl honvédelmi intézkedési tervet is
készít.”

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
10/2017. (IX.11.) OBH
utasítása
a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról
szóló szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH
utasítás módosításáról

2. §
Az OBH utasítás 16. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„16. § A jóváhagyott tervek mellékleteiben szereplő

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) személyes adatokat (név, lakcím, tartózkodási hely,
telefonszám, egyéb elérhetőségi módok),
b) a bíróságok működésével kapcsolatos adatokat
(engedélyezett és tényleges létszám, szervezeti
egységek, a meghagyásra tervezett beosztások, az
épületek helyrajzi száma, címe, területe, alaprajzai, az
energiahordozók és víz, távközlési mutatók, elektronikus
levelezési címek, a gépjárművek típusa, forgalmi
rendszáma, futásteljesítménye, hajtó- és kenőanyag-

1. §
A hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló
szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következő
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f) a címzett neve;
g) a hirdetményi kézbesítés oka;
ga) a terhelt tartózkodási helye ismeretlen,
gb) az érdekeltek jelentős száma,
gc) elektronikus adat felett rendelkezni jogosult
ismeretlen egyéb érdekelt;
h) a vélelem beálltának időpontja.
(3) A bírósági honlap Hirdetményi kézbesítésének
menüpontjából a http://birosag.hu/allampolgaroknak/
birosagi-eljarasok-hirdetmenyei oldal érhető el, amelyen
megjelennek a következő adatok:
a) a hirdetményt kibocsátó bíróság megnevezése;
b) a hirdetmény alapjául szolgáló ügy száma;
c) a Be. 70. § (5) bekezdés a) pontja szerinti hirdetményi
kézbesítés esetén a címzett neve;
d) a hirdetmény kelte (közzététel napja).

rendelkezés lép:
„1. § A szabályzat hatálya a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102.
§-ában írt hirdetményi kézbesítések nyilvántartása
és adatszolgáltatása, valamint a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 70.§
(5) bekezdésében meghatározott hirdetményi úton
kézbesítés vonatkozásában a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. §-ában
meghatározott bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok),
valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban:
Hivatal) terjed ki.”
2. §
Az Utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(4) A Be. 70. § (5) bekezdésében meghatározott
hirdetményi úton kézbesítés során a 2 – 6. §
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

(A bíróságok számítógépes úton a hirdetményi
kézbesítési nyilvántartásból a Pp. 102. § (1) bekezdése
szerinti hirdetménynek a bíróság hirdetőtáblájára
kifüggesztésével egyidejűleg az országos hirdetményi
nyilvántartásnak a következő adatokat szolgáltatják:)

4. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

„b) annak az ügynek a száma, amelyben a hirdetményi
kézbesítést elrendelték és a hirdetmény (vagy
kézbesítendő irat) sorszáma;”

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
11/2017. (IX.11.) OBH
utasítása
a rendkívüli és egyéb eseményekkel
kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló
szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH
utasítás módosításáról

3. §
Az Utasítás a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény
útján történő kézbesítés szabályairól szóló 5/2017. (IV.
20.) IM rendeletben meghatározott hirdetménynek és
hirdetmény útján kézbesített értesítésnek a bíróságok
központi internetes honlapján, valamint a bírósági
honlapokon közzétételéhez a Hivatal technikai segítséget
nyújt.

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

(2) A hirdetménynek a bíróság hirdetőtábláján történő
kifüggesztésével egyidejűleg a büntető kezelőiroda vagy
a bíróság elnöke által kijelölt felelős az Országos Bírósági
Hivatal Országos Közhiteles Nyilvántartások hirdetményi
kézbesítések rendszerében az alábbi adatokat rögzíti:

1.§
(1) A rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos
tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012.
(X. 18.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH utasítás)
2.§ (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

a) a kibocsátó bíróság megnevezése;
b) annak az ügynek száma, amelyben a hirdetményi
kézbesítést elrendelték és a hirdetmény (vagy
kézbesítendő irat) sorszáma;
c) az ügy tárgya;
d) a terhelt neve;
e) a címzett jogállása (terhelt, tanú, sértett vagy egyéb);

( Rendkívüli esemény különösen:)
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ügyek számáról.

„c) a bírósági épület előtti és az épületen belüli
tüntetések,
demonstrációk
szervezése,
amelyek
alkalmasak az igazságszolgáltatás rendeltetésszerű
működésének megakadályozására, megzavarására, vagy
amelyek célja a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
megfélemlítése,”

(2) A törvényszék elnöke az (1) bekezdésben szereplő
módon és tartalommal külön jelentésben tájékoztatja
az OBH elnökét a bírósági titkár szolgálatteljesítésével
összefüggő jogsérelme miatti eljárásokról.”
3. §

(2) Az OBH utasítás 2.§ (2) bekezdése a következő h)
ponttal egészül ki:

Az OBH utasítás az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel
egészül ki.

„h) a bírósági szervezetet, bíróságot, illetve bírót vagy
igazságügyi alkalmazottat érő szóbeli, írásbeli vagy
elektronikus felületen megjelenő támadás, amely
a bíróság eljárásának lefolytatását veszélyezteti,
megzavarja vagy akadályozza.”

4. §
Az OBH utasítás
a) 1. melléklet 1. pontjában a „+361354157” szövegrész
helyébe a „+3613544157”;
b) 2. melléklet táblázatában a „Rendkívüli esemény
rövid leírása:” szövegrész helyébe a „Rendkívüli esemény
helye, időpontja, rövid leírása:”
szöveg lép.

2. §
Az OBH utasítás a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A törvényszék elnöke a tárgyévet követő
év január 31-ig a 3. mellékletben szereplő jelentés
megküldésével tájékoztatja az OBH elnökét a bíró
a) sérelmére szolgálatteljesítésével összefüggésben
elkövetett bűncselekmény és
b) szolgálatteljesítésével összefüggésben bekövetkezett
személyiségi jogsérelme, vagy kártérítési igénye kapcsán
a törvényszék illetékességi területéhez tartozó
bíróságokon a tárgyévben első fokon indult, a
folyamatban lévő, valamint a jogerősen befejeződött

5. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. melléklet a …/2017. (……) OBH utasításhoz
„3. melléklet a 17/2012. (X. 18.) OBH utasításhoz
Bejelentőlap bíró szolgálatteljesítésével összefüggő jogsérelme miatti eljárásról
Bejelentő bíróság:
A jelentés alapjául szolgáló naptári év:
Bíró sértett sérelmére szolgálatteljesítésével összefüggésben
elkövetett bűncselekmény kapcsán

tárgyévben
indult és
jogerősen
befejezett

tárgyévben
indult és
folyamatban
lévő

Bíró szolgálatteljesítésével összefüggésben bekövetkezett
személyiségi jogsérelme vagy kártérítési igénye kapcsán

tárgyévre
tárgyévre
áthúzódott áthúzódott
és
és
jogerősen folyamatban
befejezett
lévő

tárgyévben
indult és
jogerősen
befejezett

büntetőeljárások száma:

tárgyévben
indult és
folyamatban
lévő

tárgyévre
tárgyévre
áthúzódott
áthúzódott
és
és jogerősen
folyamatban
befejezett
lévő

polgári eljárások száma:

Az írásbeli jelentéstételi kötelezettséget az rke@obh.birosag.hu elektronikus levélcímre megküldéssel kell teljesíteni.”
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Melléklet a 4/2017. (IX. 21.) OBH elnöki ajánláshoz

AJÁNLÁS

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
4/2017. (IX. 21.) OBH elnöki ajánlása
a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek a minősített adatok
védelmére vonatkozó biztonsági
szabályzatáról

. sz. példány

Ikt. szám:
A
(Kúria, Ítélőtábla, Törvényszék)
BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
a minősített adatok védelmére

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet működésének, valamint a minősített adat
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm.
rendelet rendelkezéseire – a következő ajánlást adom ki:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Ezen szabályzat a minősített adat védelméről szóló
2009. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.) és a
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a
minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.
26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), foglaltak
alapján meghatározza:

1. A Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek
a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági
szabályzatának
mintáját
az
ajánlás
melléklete
tartalmazza.
2. Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba.

a) a személyi, fizikai és adminisztratív biztonsággal
kapcsolatos, minősített adatok védelmére meghatározott
helyi feladatokat, jogosultságokat és felelősségeket,

3. Hatályát veszti a Kúriának, az ítélőtábláknak és
a törvényszékeknek a minősített adatok védelmére
vonatkozó biztonsági szabályzatáról szóló 6/2012. (X. 1.)
OBH elnöki ajánlás.

b) a minősített adat biztonságának megsértése esetén
szükséges eljárás, valamint

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

c) a minősített adatok
védelmének szabályait.
1.

vészhelyzetben

történő

A Szabályzat hatálya kiterjed

1.1. a(z) Kúria, Ítélőtábla, Törvényszék (a továbbiakban:
bíróság) (pontos cím) alatt található szervezeti
egységeire, illetve mindazon a bírákra, igazságügyi
alkalmazottakra és közreműködőkre (a továbbiakban:
felhasználók), akiknek munkavégzésük során minősített
adatokat szükséges felhasználniuk;
1.2. a(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)
–nél keletkezett, illetve oda érkezett (nemzeti, NATO és
EU) minősített adatokra (továbbiakban: minősített adat).
II. fejezet
SZEMÉLYI BIZTONSÁG
2. A nemzeti minősített adatra érvényes személyi
biztonsági tanúsítvány kiadásával és visszavonásával
kapcsolatos feladatok
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2.1. A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)
biztonsági vezetője a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
honlapján közzétett minta alapján egy példányban
kiállítja a nemzeti minősített adatot felhasználó, valamint
a Mavtv. szerinti közreműködő személy nevére szóló, a
nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági
tanúsítványt.

b) ha feladata ellátásához minősített adat felhasználása
a továbbiakban nem szükséges.
4. A személyi biztonsági tanúsítvány érvényessége
A személyi biztonsági tanúsítvány a nemzetbiztonsági
ellenőrzésről
készült
kockázatmentes
biztonsági
szakvélemény kiállításától számított 5 évig érvényes, az
érvényességének lejárta előtt a biztonsági vezetőnek
gondoskodnia kell az új személyi biztonsági tanúsítvány
kiadásához szükséges eljárás megkezdéséről.

2.2. A nemzeti minősített adatra érvényes személyi
biztonsági tanúsítványt vissza kell vonnia, ha a
felhasználó:

5. Minősített adat felhasználása

a) bírói / igazságügyi alkalmazotti jogviszonya megszűnik
vagy

5.1. Minősített adat felhasználására csak olyan személy
jogosult, akinek ez állami vagy közfeladat ellátása
érdekében indokolt és aki – törvényben meghatározott
kivétellel – rendelkezik

b) feladata ellátásához a továbbiakban minősített adat
felhasználása nem szükséges.
2.3. A (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)
biztonsági vezetője a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztatja a bíróság
elnökét a 2.2. ponthoz kapcsolódó intézkedésekről.

a) érvényes és a felhasználni kívánt minősített adat
minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági
tanúsítvánnyal,

3.
A
külföldi
minősített
adatra
érvényes
személyi
biztonsági
tanúsítvány
kiadásának
kezdeményezésével és a tanúsítvány visszavonásával
kapcsolatos feladatok

b) titoktartási nyilatkozattal, valamint
c) felhasználói engedéllyel.
5.2. A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)nél minősített adat felhasználására felhasználói
engedély nélkül – titoktartási nyilatkozat aláírását
követően – jogosult a(z) (minősített adatot kezelő bíróság
megnevezése) vezetője, illetve a biztonsági vezető.

3.1. A biztonsági vezető kezdeményezi a Nemzeti
Biztonsági Felügyeletnél a külföldi minősített adatra
érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadását a
NATO / EU minősített adatokhoz hozzáférő felhasználók
és közreműködők részére. A kezdeményezés úgy
történik, hogy a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
honlapjáról letölthető, az érintett felhasználó adataival
kitöltött és a biztonsági vezető által aláírt adatlapot,
valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvényben meghatározott biztonsági szakvélemény
másolatát a biztonsági vezető megküldi a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet részére.

5.3. A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)nél felhasználói engedély kiadására az alábbi vezetői
beosztást betöltő személyek jogosultak:
a)
b)
c)

3.2. A biztonsági vezető írásban értesíti a Nemzeti
Biztonsági Felügyeletet, ha az érintett személy
tekintetében a szükséges biztonsági feltételek már nem
állnak fenn.

5.4. Az előzőekben felsorolt beosztásokat betöltő
személyek részére a felhasználói engedély kiadására
a(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)
vezetője jogosult.

3.3. A biztonsági vezető írásban kezdeményezi a Nemzeti
Biztonsági Felügyeletnél a külföldi minősített adatra
érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását,
ha a felhasználó

5.5. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a
birtokában lévő minősített adatot jogosulatlan személy
ne ismerhesse meg.
5.6. A biztonsági vezető köteles gondoskodni arról, hogy
a titkos ügykezelő naprakész és pontos információval
rendelkezzen a minősített adatot kezelő szervnél
minősített adat felhasználására jogosult személyekről.

a) a bírói / igazságügyi alkalmazotti jogviszonya
megszűnik vagy
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5.7. A minősített adat felhasználására való jogosultság a
felhasználói engedély visszavonásával szűnik meg.
5.8. A felhasználói engedélyt a kiadására jogosult
vezetőnek vissza kell vonnia, ha a felhasználó:

6.4. A felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat
a felhasználói engedély visszavonását követően 8 évig
nem selejtezhető. Ezt követően a biztonsági vezető
intézkedik ezen okmányok selejtezési jegyzőkönyv
felvétele mellett történő megsemmisítéséről.

a) bírói / igazságügyi alkalmazotti jogviszonya megszűnik
vagy

7. A minősített adatot felhasználók igazolatlan
távolléte esetén szükséges intézkedés

b) feladata ellátásához a továbbiakban minősített adat
felhasználása nem szükséges, vagy ha

7.1. A titkos ügykezelő igazolatlan távolmaradása
esetén, a biztonsági vezető által kijelölt 2 tagú bizottság
a Nyilvántartóban vagy a Kezelő ponton teljes vagy
részleges iratellenőrzést hajt végre, attól függően, hogy
a titkos ügykezelő az iratok egészét, vagy csak egy részét
kezelte. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha
az ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor jelen
szabályzat VI. fejezetében meghatározott feladatokat
kell végrehajtani.

c) személyi biztonsági tanúsítványa visszavonásra került
vagy érvényessége lejárt, és nem került sor új személyi
biztonsági tanúsítvány kiadására, vagy
d) feladatkörében vagy munkakörében bekövetkezett
változás miatt a rendelkezési jogosultságokban változás
történt.

7.2. Vezető vagy ügyintéző igazolatlan távolmaradása
esetén a biztonsági vezető által kijelölt 2 tagú bizottság
feladata a vezető vagy az ügyintéző birtokában – az
általa használt biztonsági tárolóban – lévő minősített
adatokra kiterjedő tételes ellenőrzés végrehajtása.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az
ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor jelen
szabályzat VI. fejezetében meghatározott feladatokat
kell végrehajtani.

5.9. A minősített adat megismerése
a) A Be. 70/B. § (1) bekezdésében és a Pp.119. § (1)
bekezdésében megjelölt érintett, 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.]

7.3. A biztonsági vezető, illetve a titkos ügykezelő
kinevezésének megszűnése esetén a teendőket,
okmányokat és az eszközöket utódjának, vagy ennek
hiányában a (a minősített adatot kezelő bíróság
megnevezése) vezetője által kijelölt személynek
jegyzőkönyv felvétele mellett átadja. Abban az esetben,
ha a minősített adatot felhasználó személy jogviszonya
megszűnik az adott szervezetnél, akkor a titkos ügykezelő
jegyzőkönyv felvétele mellett számoltatja el.

b) A minősített adatot tartalmazó iratról a megismerésre
jogosult nem készíthet másolatot és a Be-ben
meghatározott kivétellel kivonatot sem.
6. A személyi biztonsági tanúsítvány, felhasználói
engedély és a titoktartási nyilatkozat kezelése,
tárolása, megsemmisítése.
6.1. A biztonsági vezető intézkedik a személyi biztonsági
tanúsítványok, felhasználói engedélyek és a titoktartási
nyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.

III. fejezet
FIZIKAI BIZTONSÁG

6.2. Ezen okmányok kezelését és tárolását a biztonsági
vezető vagy az e feladattal általa írásban kijelölt személy
vagy szervezeti egység végzi.[Itt kell nevesíteni, hogy a
szervezetnél ki végzi ezt a tevékenységet.]

8. A fizikai biztonsági követelmények érvényesülése
8.1. A (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése,)nél „Bizalmas!” és ennél magasabb minősítési szintű
minősített adat (I. vagy) II. osztályú biztonsági területen
használható fel és tárolható. A(z) (minősített adatot
kezelő bíróság megnevezése),
(pontos cím) alatti
épületének ….osztályú biztonsági területe a (épület,
emelet, ajtó, stb. a biztonsági terület pontos megjelölése)
található.

6.3. A nemzeti minősített adatra érvényes személyi
biztonsági tanúsítvány visszavonását vagy lejártát,
valamint a külföldi minősített adatra érvényes
személyi biztonsági tanúsítvány visszavonásának
kezdeményezését vagy érvényességi idejének lejártát
követően a biztonsági vezető intézkedik a személyi
biztonsági tanúsítvány selejtezéséről.
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8.2. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű
minősített adatok felhasználása és zárt irodabútorban
történő tárolása az adminisztratív zónán belül, kizárólag
e szabályzatban meghatározott szabályok szerint
történhet. A nemzeti „Bizalmas!” vagy ennél magasabb
minősítési szintű minősített adatot tartalmazó,
papír alapú adathordozó felhasználása – hivatali
munkaidőben – adminisztratív zónán belül is történhet.
Az adathordozót a hivatali munkaidő végén át kell adni a
Nyilvántartó(k)nak, vagy a Kezelő pont(ok)nak.

számú helyiségében található biztonsági tárolóban; vagy
c)

a reagáló erőnél helyezi el.

10.3. A tartalékkulcsok, számkombinációk és kódok
őrzés céljából a biztonsági vezetőnek történő átadása
és visszavétele dokumentált módon, az erre a célra
megnyitott tartalékkulcs nyilvántartásban történik.
10.4. Bármely tartalékkulcs felhasználását a biztonsági
vezetőnek írásban kell dokumentálnia.

A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése),
(pontos cím) alatti épületének adminisztratív zónája
(épület, emelet, ajtó, stb. az adminisztratív zóna pontos
megjelölése) található.

10.5. A biztonsági területen használt számkombinációk
és kódok megváltoztatására kerül sor:
a)
a
berendezés/jelzőrendszer
megváltozásakor,

9. A biztonsági vezető reagáló erővel kapcsolatos
feladatai

használójának

b) a berendezés/jelzőrendszer használatbavételekor és
javítása után,

A biztonsági vezető intézkedik arról, hogy a reagáló
erő számára a biztonsági területtel és az adminisztratív
zónával kapcsolatos feladatok – így különösen az
elektronikus jelző rendszer által adott éles és téves
riasztások esetén követendő eljárások – írásban
meghatározásra és a reagáló erő részére átadásra
kerüljenek. Az eljárást úgy kell kialakítani, hogy az
elektronikus jelző rendszer által adott riasztásról,
valamint a reagáló erő által tett intézkedésről a
biztonsági vezető értesítést kapjon.

c) a számkombináció vagy kód felfedése (illetéktelen
személy tudomására jutása) vagy annak veszélye esetén,
illetve
d) a számkombinációk esetében legkésőbb 12 havonta.
10.6. Az elektronikai jelzőrendszer élesítésére
és hatástalanítására kiadott személyes kódokat
haladéktalanul törölni kell a személy biztonsági területre
történő belépési jogosultságának megszűnésekor.

10. Kulcsok és kódok
10.1. Munkaidő után a biztonsági tárolók és a biztonsági
terület használatban lévő kulcsait a reagáló erőnél
/ elektronikus kulcstárolóban (amely a(z) …….épület
…..emeletén található) kell elhelyezni.

10.7. A számkombinációk és kódok megváltoztatásának
tényét és időpontját a biztonsági vezető vagy az általa
írásban kijelölt személy [itt kell nevesíteni, hogy a
szervezetnél ki végzi ezt a tevékenységet] által kezelt
nyilvántartásban kell rögzíteni. A kódot a kódcsere
nyilvántartásba beírni nem szabad.

A felhasználó által használt kulcs sérülésével,
elvesztésével kapcsolatos eseményről a biztonsági
vezetőt kell tájékoztatni.

10.8. A biztonsági vezetőnek vagy az általa írásban
kijelölt személynek [itt kell nevesíteni, hogy a szervezetnél
ki végzi ezt a tevékenységet] a biztonsági terület
tartalékkulcsainak, számkombinációinak őrzés céljából
történő átadását és visszavételét a …………………………
nyilvántartásban (az erre a célra megnyitott nyilvántartás
megnevezése) rögzíteni kell.

10.2. A biztonsági tárolók és a biztonsági terület
tartalékkulcsait és számkombinációit a biztonsági vezető
vagy az általa írásban kijelölt személy [itt kell nevesíteni,
hogy a szervezetnél ki végzi ezt a tevékenységet] lezárt
és lepecsételt borítékban
a) a(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése),
(pontos cím) alatti épületében a (épület, emelet, ajtó,
stb. a biztonsági terület pontos megjelölése) biztonsági
területén vagy

11. Karbantartás, próbariasztás
11.1. A biztonsági vezető köteles intézkedni a biztonsági
területre telepített biztonságtechnikai eszközöknek és
rendszereknek a gyártó előírása szerinti gyakorisággal,
de
legalább
évente
egy
alkalommal
történő
karbantartásáról.

b) a(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése),
(pontos cím) alatti épületének (épület, emelet, ajtó, stb.)
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11.2. Az elektronikai jelzőrendszer működőképességét a
biztonsági vezető negyedévente köteles próbariasztással
ellenőrizni és a próbariasztás eredményét írásban
dokumentálni. Az elektronikai jelzőrendszer hibás
működésének észlelése esetén a biztonsági vezető
a rendszerbiztonsági felügyelővel együtt köteles
intézkedni a hiba elhárítására.

vezetője írásban határozza meg.
17. A Nyilvántartó(k) és a Kezelő pontok által kezelt
alapvető nyilvántartások:
17.1. Főnyilvántartó könyv
A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)
…………….Főosztály által működtetett Nyilvántartó kezeli.

12. Látogatók mozgása a biztonsági területen

17.2. Iratkezelési segédletek:

12.1. A biztonsági vezető engedélyezi a személyi
biztonsági
tanúsítvánnyal
rendelkező
látogatók
azonosító kártya viselése melletti önálló, kíséret
nélkül mozgását a biztonsági területen, amennyiben a
biztonsági területre érkező látogató biztonsági vezetője
írásban igazolja, hogy a látogató személyi biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkezik.

a) Iktatókönyv (nemzeti, NATO, EU minősített
adatok szerint elkülönítve)
b) Belső átadókönyv (nemzeti, NATO, EU minősített
adatok szerint elkülönítve)
c) Külső kézbesítőkönyv (és / vagy futárjegyzéknyilvántartás)

12.2. A személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem
rendelkező személy csak kísérettel léphet be, és erről
nyilvántartást kell vezetni.

17.3. A biztonsági vezető által kezelt nyilvántartások:

13. Létesítményüzemeltetési feladatok a biztonsági
területen

Tartalékkulcsok, kódok nyilvántartása

Biztonsági területen létesítményüzemeltetési feladatot
csak a biztonsági területen tartózkodni jogosult
személyek jelenlétében szabad végezni.

Kódcsere nyilvántartás
Karbantartási napló

IV. fejezet

18. A minősített adatok kezelése során használt
nyilvántartások hitelesítése

ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁG

18.1. A titkos ügykezelő az általa kezelt iratkezelési
segédleteket
és
egyéb
nyilvántartásokat
használatbavételük
előtt
összefűzi,
körcímkével
leragasztja, megszámozza vagy megszámolja, hitelesítési
záradékkal ellátja, valamint a(z) (minősített adatot kezelő
bíróság megnevezése) körbélyegzőjének lenyomatával,
a hitelesítés dátumának feltüntetésével és olvasható
aláírásával igazolja a hitelességet.

14. A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)nél az alábbi szervezeti egység(ek) működtet(nek)
Nyilvántartót:
a)
b)
c)
d)

18.2. A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni a(z)
(minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)
-megnevezését, a főnyilvántartó könyvi számot, a lapok
számát, a megnyitás dátumát - a lezárás dátumának
helyét üresen hagyva - és a körbélyegző lenyomatát.

15. A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)nél az alábbi szervezeti egység(ek) működtet(nek) Kezelő
pontot, amely az adott szervezeti egységhez tartozó
Nyilvántartó ellenőrzése alatt működik:

18.3. A főnyilvántartó könyvet (minősített adatot kezelő
bíróság megnevezése) vezetője hitelesíti.

a)
b)
c)
d)

19. Iratkezelési segédletek és az egyéb nyilvántartások
főnyilvántartásba vétele

16. A Kezelő pont feladatát az ellenőrzését végző
Nyilvántartó működtetéséért felelős szervezeti egység

19.1. A Nyilvántartó(k) és a Kezelő pont(ok) által
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a) a címzés alapján a minősített adatot tartalmazó
küldemény átvételére való jogosultságát,

használt valamennyi hitelesített iratkezelési segédletet
a főnyilvántartó könyvben (vagy az elektronikus
iktatórendszerben) kell nyilvántartásba venni, melyek
nyilvántartási számként a főnyilvántartó könyv
sorszámát kapják (pl.: 132. Fnyt).

b) a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken
szereplő iktatószám és példánysorszám, valamint a
minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolásán
szereplő iktatószám és példánysorszám egyezését,

19.2. A főnyilvántartó könyv egyes sorszámmal kezdődik,
betelte után a következő főnyilvántartó könyv sorszám
kihagyása nélkül folyamatos számképzéssel folytatódik.

c) a zártan érkezett
sértetlenségét.

19.3. A főnyilvántartó könyvet nem kell nyilvántartásba
venni.

küldemény

csomagolásának

20.4. Az átvevő a külső kézbesítőkönyvben vagy
a futárjegyzéken dátum és időpont feltüntetése
mellett, nevével, saját kezű aláírásával, valamint
bélyegzőlenyomattal igazolja a küldemény átvételét.

19.4. A főnyilvántartó könyv (vagy elektronikus
iktatórendszer) tartalmazza a(z) minősített adatot
kezelő bíróság megnevezése)-nél használt iratkezelési
segédletek és egyéb nyilvántartások

20.5. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén az
átvevő a küldeményt annak felbontása nélkül azonnal
továbbítja a címzettnek, vagy ha ez nem lehetséges,
visszajuttatja a feladónak.

a) megnevezését,
b) terjedelmét,

21. A minősített adatot tartalmazó küldemény
felbontása

c) használatba vételének dátumát,

21.1. Amennyiben a minősített adatot tartalmazó
küldemény csomagolása sérült, a küldeményt átadó
jelenlétében az átvevő a küldeményt felbontja és
ellenőrzi annak tartalmát. Az intézkedésről két
példányban jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó és az
átvevő is aláír. A jegyzőkönyv egyik példánya - aláírás
ellenében - az átadónak átadásra kerül, aki intézkedik a
sérülés körülményeinek tisztázására. A sérülés ténye az
átadási okmányon szerepel.

d) végleges lezárásának dátumát,
e) irattári tételszámát,
f) selejtezése dátumát.
19.5. A főnyilvántartó könyv nem selejtezhető.

(minősített adatot kezelő bíróság
19.6.
A(z)
megnevezése) megszűnésekor a főnyilvántartó könyvet
jegyzőkönyvvel kell átadni a jogutód szervnek. Jogutód
nélküli megszűnés esetén a főnyilvántartó könyvet az
illetékes levéltár részére kell átadni.

21.2. Ha a küldeményt az átvevő tévedésből bontja
fel, akkor erről két példányban jegyzőkönyvet készít.
A küldeményt szabályszerűen lezárja és a jegyzőkönyv
egyik példányával együtt a címzettnek soron kívül
továbbítja.

20. Más szervtől érkezett minősített adat átvétele

21.3. Az átvevő a küldemény felbontásakor ellenőrzi a
minősített adatot tartalmazó adathordozó hiánytalan
meglétét a csomagoláson feltüntetett azonosító
adatokkal, valamint az adathordozón feltüntetett
adatokkal. Ha az átvevő hiányt észlel, két példányban
jegyzőkönyvet vesz fel és annak egyik példányát a küldő
szerv részére továbbítja.

20.1. Más szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó
küldeményt a címzett, a titkos ügykezelő vagy az ilyen
küldemény átvételével a(z) (minősített adatot kezelő
bíróság szervezeti egység megnevezése) vezetője által
írásban megbízott más személy (a továbbiakban: átvevő)
vehet át.
20.2. A NATO és az EU intézményei „Korlátozott
terjesztésű!” minősített adatait tartalmazó küldeményt a
felhasználásra jogosult személy is átveheti.

21.4. A titkos ügykezelő bontja fel a más szervtől érkezett
minősített adatot tartalmazó küldeményt, kivéve azt,
amelyen a „Saját kezű felbontásra!” különleges kezelési
utasítás szerepel.

20.3. A minősített adatot tartalmazó küldeményt átvevő
személy ellenőrzi
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22. Iktatás

22.5. Az egy ügyben keletkezett és együtt kezelt
különböző adatokat tartalmazó adathordozók - ideértve
a nem minősítettek is - együtt kezelhetők. Iktatásuk a
minősített adatok az elsőnek érkezett vagy keletkezett
minősített adat iktatószámának soron következő
alszámaira történik.

22.1. A minősített adatok iktatása - alszámos iktatási
rendszerű - papír alapú vagy az iratkezelési rendszer
működését támogató, iktatási funkcióval rendelkező
számítástechnikai
program
által
működtetett
iktatókönyvben (a továbbiakban: iktatókönyv) történik. A
szervezetnél a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke által
jóváhagyott ……… verziószámú programot kell használni.

22.6. Az iktatáskor a titkos ügykezelő a minősített adat
hordozóján vagy - ha ezt az adathordozó jellege kizárja
- külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített
adattól
adminisztratív
módon
elválaszthatatlan
kezelésű elektronikus adatállományban elhelyezi
az iktatóbélyegző lenyomatát és abban feltünteti a
minősített adat iktatószámát.

22.2. A minősített adatok iktatása az érkezés vagy a
készítés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon
úgy történik, hogy abból
a) az iktatószám,
b) az érkezés időpontja, módja,
c) az iktatás időpontja,
d) a minősítési szint és az érvényességi idő,
e) a küldő megnevezése,
f) a küldő iktatószáma (hivatkozási szám),
g) a tárgy,
h) az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző neve,
i) a terjedelem,
j) a mellékletek száma, terjedelme,
k) a példánysorszám,
l) a továbbítás időpontja, módja,
m) a továbbításra kerülő példányok példánysorszáma,
címzettje és terjedelme,
n) az irattárba helyezés kelte,
o) a megsemmisítés időpontja, a megsemmisítési
jegyzőkönyv iktatószáma,
p) a felülvizsgálat dátuma és eredménye a minősítési
szint csökkentése, az érvényességi idő módosítása vagy
a minősítés megszüntetése esetén,
q) a kezelési bejegyzés (csatolás, határidő, visszaérkezés
stb.)
megállapítható legyen.

22.7. A „Saját kezű felbontásra!” különleges kezelési
utasítással ellátott küldemény esetében a minősített
adatot tartalmazó adathordozót a titkos ügykezelő
zárt küldeményként iktatja az iktatókönyv megfelelő
rovatainak kitöltésével. Az iktatókönyvben feltünteti,
hogy a minősített adatot tartalmazó adathordozót „Saját
kezű felbontásra!” különleges kezelési utasítás miatt
felbontás nélkül adta át.
22.8. A „Saját kezű felbontásra!” különleges kezelési
utasítással ellátott küldeményt a felbontásra jogosult
személy a felhasználást követően lezárva és a lezárás
helyén a minősített adatot kezelő állami szerv hivatalos
bélyegzőjével ellátva, dokumentált módon adja át a
titkos ügykezelőnek tárolás vagy más címzetthez való
továbbítás céljából. A titkos ügykezelővel az iktatáshoz
szükséges adatokat közli.
22.9. Az aktuális év iktatókönyvben történő lezárása
az aktuális év utolsó munkanapján az utolsó főszámra
történt iktatás után - a papír alapú iktatókönyvben
az utolsó főszámot követő aláhúzással, keltezéssel,
aláírással és hivatalos bélyegző lenyomatának
elhelyezésével, / iratkezelési szoftver alkalmazása esetén
a lezárást követő főszámra történő iktatás kizárásának
biztosításával - történik.

22.3. Az iktatás minden év január 1-jén 1-es főszámmal
kezdődik és a naptári év végéig emelkedő számmal
folytatódik. A titkos ügykezelő az azonos tárgyban,
ugyanabban az ügyben érkezett vagy készített újabb
adatot az illető főszám 1-től növekvő alszámára iktatja.
Amennyiben más tárgyban érkezett vagy készült az újabb
adat, akkor azt az iktatókönyv következő főszámára
iktatja.

22.10. Azon iratkezelési segédleten, amelyből a kezelt
minősített adatok tartalmára vonatkozóan valamilyen
érdemi információ levonható, a kezelt adatoknak
megfelelő, legmagasabb megismételt minősítési jelölést
kell feltüntetni.

22.4. Az iktatószám kötelezően tartalmazza a
főszám-alszám/évszám
adatokat,
amelyben
az
évszám az aktuális év négy számjegye. A könnyebb
azonosíthatóság érdekében a főszámot megelőzően
vagy azt követően fel kell tüntetni (a szervezeti egységre/
iktatóhelyre/iktatókönyvre) utaló számot, betűt vagy
ezek kombinációját (pl: Minta Hiv./1/12-1/2013.; Minta
O./1/12-1/2013.; /1/12-1/2013.).

22.11. Az iktatókönyv nem selejtezhető.
23. A minősített adat - szerven belül történő –
átadása, visszavétele
23.1. A minősített adatok
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bíróság megnevezése) belüli átadása, visszavétele csak
a titkos ügykezelő útján, belső átadókönyvben (vagy más
átadó okmány megnevezése), saját kezű aláírással, az
átvétel dátumának feltüntetése mellett, dokumentáltan
történhet. (Elektronikus iratkezelő szoftver alkalmazása
esetén minősített adatszerven belüli átadására,
átvételére úgy kerülhet sor, hogy az elektronikus
iratkezelő rendszer a feleket hitelesítő szolgáltatás (PKI)
vagy jelszavak segítségével azonosítja, és az átadásátvétel az elektronikus iratkezelő rendszerben rögzítésre
kerül.)

a) a minősített adat iktatószámát és példánysorszámát,
b) a minősítési szintet,
c) a címzettet,
d) az átadás keltét,
e) az átadás tényének igazolását az átvevő nevének
és saját kezű aláírásának feltüntetésével, az átvétel
dátumát és időpontját, továbbá a küldeményt átvevő
szerv hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

23.2. A minősített adat szerven belül történő átadására
és visszavételére szolgáló belső átadókönyv (vagy más
átadó okmány megnevezése) tartalmazza:

24.3. Minősített adatot tartalmazó küldemény belföldön
az Állami Futárszolgálat / a Magyar Honvédség Katonai
Futárszolgálata / a katonai futár / a rendvédelmi szervek
belső futára / a Nemzeti Adó- és Vámhivatal belső futára
(a továbbiakban: futár), valamint a minősített adatot
kezelő állami szerv vezetője által szükség esetén kijelölt
személyes kézbesítő útján továbbítható. Minősített
adatot tartalmazó küldeményt postai úton nem szabad
továbbítani.

a) a minősített adat iktatószámát,
b) a minősítési szintet,
c) a példánysorszámot,
d) a példányonkénti terjedelmet,

24.4. A személyes kézbesítőnek, a katonai futárnak vagy
a rendvédelmi szervek belső futárának csak a minősített
adatot továbbító szervezet állományába tartozó, a
továbbított adat minősítési szintjének megfelelő szintű
személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyt
lehet kijelölni.

e) a címzettet,
f) az átadás dátumát,
g) az átadás tényének igazolását az átvevő nevének és
saját kezű, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével,

24.5. A titkos ügykezelő a külső kézbesítőkönyvvel
vagy futárjegyzékkel együtt átadja a lezárt és a
lezárás helyén a minősített adatot kezelő állami szerv
hivatalos bélyegzőjével ellátott küldeményt a személyes
kézbesítőnek vagy a futárnak. A személyes kézbesítő vagy
a futár a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken
aláírás ellenében adja át a küldeményt az átvételre
jogosult személynek.

h) a visszavétel dátumát,
i) a visszavétel tényének igazolását a visszavevő
nevének és saját kezű, dátummal ellátott aláírásának
feltüntetésével.
23.3. A belső átadókönyvet (vagy más átadó okmány
megnevezése) a lezárást követően 8 évig kell megőrizni,
utána selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett
megsemmisíthető.

24.6. Minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv
részére történő hozzáférhető tételét az adat minősítője,
az adat minősítésének felülbírálatára jogosult minősítő
vagy törvényben felhatalmazott személy engedélyezi
[itt kell nevesíteni, hogy a szervezetnél ki végzi ezt a
tevékenységet].

24. Minősített adat - szerven kívülre történő továbbítása
24.1. Minősített adatot tartalmazó küldemény más
szerv részére történő belföldi továbbítása csak a titkos
ügykezelőn keresztül történhet. A továbbításra külső
kézbesítőkönyvben vagy futárjegyzéken dokumentálva
kerülhet sor. A titkos ügykezelő a továbbítás tényét az
iktatókönyvben rögzíti.
24.2. A külső
tartalmazza:

kézbesítőkönyv

vagy

24.7. „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű
minősített adatot tartalmazó küldeményt külföldre vagy
külföldről a katonai futár, a külpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium által működtetett diplomáciai
és konzuli futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük
azonos kiváltságokat és mentességeket élvező, továbbá
a nemzetközi szerződésben meghatározott személy
szállíthat.

futárjegyzék
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24.8. A NATO „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű
minősített adat a NATO tagállamokon belül, az EU és
az EU intézményei „Korlátozott terjesztésű!” minősítési
szintű minősített adata az EU tagállamokon belül, a
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű nemzeti
minősített adat a NATO és az EU tagállamain belül
személyes kézbesítő útján is szállítható.

az iktatókönyv már lezárásra került, akkor a tárgyévi
iktatókönyv soron következő iktatószámán történik
az iktatás és a minősített adat iktatószámához tartozó
kezelési bejegyzés rovatban rögzíteni kell a minősített
adatról készített sokszorosított, fordított és kivonatolt
példányok iktatószámát.
25.3. A külföldi minősített adat magyar fordításán a
minősítési szint idegen nyelven, az eredeti formában, a
nemzeti minősített adat külföldi fordításán a minősítési
szint magyarul is feltüntetésre kerül.

24.9. Nemzeti minősített adat a megfelelő minősítési
szinttel ellátott zárt küldeményben továbbítható és
szállítható. A borítékon, a csomagon a címzésen és a
küldő szervre vonatkozó adatokon kívül a minősített
adat iktatószáma, minősítési szintje, példánysorszáma
és „Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a
küldő szerv bonthatja fel!” figyelmeztetés, valamint
a különleges kezelési utasítás kerül feltüntetésre.
A küldemény lezárása biztosítja, hogy az esetleges
felbontás, jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelműen
megállapítható legyen.

25.4. A minősített adat sokszorosítását, fordítását,
kivonatolását csak megfelelő személyi biztonsági
tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkező
személy végezheti.

25.5. A minősített adatok sokszorosítását a (minősített
adatot kezelő bíróság megnevezése)-nél a titkos
ügykezelők csak a Nyilvántartóban vagy biztonsági
területen elhelyezett sokszorosító gépen végezhetik
[itt kell nevesíteni, hogy a szervezetnél hol végezhető a
tevékenység]. A sokszorosítás végrehajtását követően a
titkos ügykezelőnek haladéktalanul gondoskodnia kell a
sokszorosított példányok iktatásba vételéről.

24.10 Külföldi minősített adatot tartalmazó küldemény
dupla, át nem látszó erős csomagolásban továbbítható
és szállítható. A belső boríték a minősített adat
iktatószámát, minősítési szintjét, példánysorszámát,
valamint a címzett teljes megjelölését és címét, továbbá a
szükséges kezelési utasításokat tartalmazza, megbízható
védelmét a külső borító biztosítja. A külső borítón csak
a címzett szerv megnevezése, a célállomás, a küldő
szerv megnevezése és a külső borítékban elhelyezett
futárjegyzék nyilvántartási száma szerepel, nem
tüntethető fel olyan adat, ami arra enged következtetni,
hogy a csomagban (boríték) külföldi minősített adatot
tartalmazó adathordozó van.

25.6. A sokszorosításengedélyezését követően a
sokszorosítás megkezdése előtt a sokszorosítandó
iraton az alábbi záradékot kell alkalmazni:
Sokszorosítva:

25. A minősített adat sokszorosítása, fordítása,
kivonatolása

Egy példány:

példányban
lap

Kapják: 1. sz. soksz. pld.:
25.1. A sokszorosítást, a fordítást és a kivonatolást
a minősített adatot kezelő szerv vezetője / az általa
írásban megbízott más személy, [itt kell nevesíteni, hogy
a szervezetnél ki végzi ezt a tevékenységet]. továbbá
a címzett, illetve az általa minősített adat esetében a
minősítő írásban engedélyezheti. Kizárólag a minősítő
írásbeli engedélyével kerülhet sor sokszorosításra,
fordításra és kivonatolásra a NATO, NYEU, EU és az
EU intézményei „Szigorúan titkos!” minősítési szintű
adatai esetében, illetve, ha a minősítő a minősített adat
sokszorosítását, fordítását és kivonatolását különleges
kezelési utasításában megtiltotta.

sz. soksz. pld.:
25.7. A minősített adat sokszorosításáról
nyilvántartó könyvet kell vezetni.

külön

26. A minősített adatok készítése, a minősítési
jelölés megismétlése

26.1. A(z) (minősített adatot kezelő bíróság
megnevezése)-nél a minősített adat védelméről szóló
2009. évi CLV. törvény 4.§-a alapján minősítésre jogosult
személy nincs.

25.2. A sokszorosítás, fordítás és a kivonatolás
során keletkező, 1-től növekvő sorszámmal ellátott
sokszorosított, fordított és kivonatolt példányok
iktatása a minősített adat iktatószámán történik. Ha

vagy
26.1.
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megnevezése)-nél a minősített adat védelméről szóló
2009. évi CLV. törvény 4.§ (…) bekezdése alapján
feladat és hatáskörében minősítésre jogosult a
………………………………..

hozott döntésnek. A minősítő a döntését saját kezűleg
aláírja (vagy elektronikus aláírásával látja el).
26.7. A minősítési jelölés megismétlése esetén biztosítani
kell a megismételt minősített adat azonosíthatóságát és
elkülöníthetőségét. Minősítési jelölés megismétlésével
készített minősített adat esetén a készítő a megismételt
minősítési jelölést az adathordozó első oldalának felső
részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja –
külön kísérőlapon vagy elektronikus adatállományban
tünteti fel. A készítő a megismételt minősítési jelölés alatt
feltünteti a megismételt minősített adatot keletkeztető
szervezet nevét, valamint a keletkeztető szervezet által
adott iktatószámot.

26.2. A(z) minősítési jogkör átruházására (minősített
adatot kezelő bíróság megnevezése)-nél nem került sor.
vagy
26.2. A(z) minősítési jogkör átruházására …………………
….-án ……………………………ikt. számú iratban került sor.
Ennek alapján feladat- és hatáskörükben minősítésre
jogosultak:
a)

26.7.1. Ha a készítő egyszerre különböző vagy több
azonos minősítési jelölésű adatot ismétel meg, akkor
közvetlenül a megismételt minősített adatoknál
tünteti fel a megismételt minősített adatok minősítési
jelölését, a megismételt minősített adatot keletkeztető
szervezet nevét, valamint az általa adott iktatószámot.
Az adathordozó első oldalának felső részén, vagy ha
ezt az adathordozó jellege kizárja, külön kísérőlapon
vagy elektronikus adatállományban a legmagasabb
minősítési szintet és a leghosszabb érvényességi időt
tartalmazó megismételt minősítési jelölést szerepelteti.”

b)
c)
26.3. A (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)nél a „Bizalmas!” és ennél magasabb minősítési szintű
nemzeti-, NATO- és EU minősített adatot készíteni …
osztályú biztonsági területén (épület, emelet, ajtó,
stb. a biztonsági terület pontos megjelőlése) lehet.
(Ezen szabályozást a már akkreditált helyiséggel és
rendszerengedéllyel rendelkező szervek esetében kell
végrehajtani).

26.8. Minősített adatok elektronikus, elektromagnetikus
vagy optikai úton történő kezelésére alkalmas eszközön,
vagy ha ezt az eszköz jellege kizárja, külön kísérőlapon
a kezelt adatoknak megfelelő legmagasabb minősítési
szint szerepel.

26.3.1. Nemzeti minősített adat készítése során a készítő
a minősítési szintet, az érvényességi időt, a minősítő
nevét és beosztását az adathordozó első oldalának
felső részén vagy - ha ezt az adathordozó jellege kizárja
- külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített
adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű
elektronikus adatállományban tünteti fel.

26.9. Amennyiben épület, építmény vagy tárgyi eszköz
képez nemzeti minősített adatot, akkor a minősített
adat létrejöttéhez szükséges minősítési javaslat és a
minősítés tárgyában hozott döntés megjelenítése külön
kísérőlapon történik.

26.4. Ha a(z) (minősített adatot kezelő bíróság
megnevezése)-nél külföldi minősített adat keletkezik,
az adat minősítésére az érintett nemzetközi szervezet
biztonsági szabályai az irányadók.

26.10. A minősítő határozza meg, hogy a minősített
adatot tartalmazó adathordozóból hány példány
készüljön.
26.11. A minősítő által meghatározott példányszámon
felül a minősítő engedélye vagy hozzájárulása nélkül
további példányt készíteni nem lehet.

26.5. Több lapból álló papíralapú adathordozó esetén elektronikus minősített adat esetén, ha ez technikailag
megoldható - a minősítési szintet minden egyes,
minősített adatot tartalmazó oldalon, annak felső és
alsó részének közepén fel kell tüntetni.

26.12. A minősített adat készítése során a R. 38. § (1) és
(2), valamint az eredeti irattári példány esetében a (3)
bekezdésében meghatározottakon túl az adathordozó
tartalmazza:

26.6. A nemzeti minősített adatot tartalmazó
adathordozó eredeti irattári példányán, vagy - ha ezt
az adathordozó jellege kizárja - külön kísérőlapon,
vagy elektronikus adatállományban szerepelnie kell a
minősítési javaslatnak és a minősítési javaslat tárgyában

a) a készítő szerv megnevezését és az iktatószámot,
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b) a példányszámot, a példánysorszámot,

eltérni a minősítő különleges kezelési utasításától.
27. A minősített adat felülvizsgálata

c) elektronikus minősített adat esetét kivéve az
adathordozó terjedelmét,

27.1. A(z) (minősített adatot kezelő bíróság megnevezése)
minősítői - ha törvény rövidebb határidőt nem állapít
meg - kötelesek legkésőbb 5 évenként felülvizsgálniuk
az általuk vagy a jogelődjük által készített és a feladat- és
hatáskörükbe tartozó nemzeti minősített adatot.

d)
a
mellékletek
esetén
azok
darabszámát,
példánysorszámát, terjedelmét és az adathordozótól
eltérő szintű minősítés esetén minősítési szintjét,
e) a kiadmányozás dátumát,

27.2. A felülvizsgálat eredményeként a minősítő, illetve
jogutódja a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti
minősített adat

f) az eredeti irattári példány esetében a kiadmányozó
aláírását,
elektronikus
minősített
adat
esetén
elektronikus aláírását.

a) minősítését fenntartja, ha annak minősítési feltételei
továbbra is fennállnak,

26.13. Az egyes példányok címzettjeinek felsorolását az
irattári példányhoz csatolt - az egyes címzettek részére
továbbított példány sorszámát is tartalmazó - külön
elosztó tartalmazza. Az egyes példányok címzettjeit külön elosztó helyett - az adathordozó is tartalmazhatja.

b) minősítési szintjét csökkenti, illetve a minősítés
érvényességi idejét módosítja, ha a minősítés
feltételeiben változás történt,
c) minősítését megszünteti, ha minősítésének feltételei
a továbbiakban nem állnak fenn.

26.14. Amennyiben a 25.12. és a 25.13. pontokban
meghatározottak feltüntetésére az adathordozó jellege
miatt nincs mód, akkor azokat külön kísérőlap vagy az
elektronikus minősített adattól adminisztratív módon
elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállomány
tartalmazza.

27.3. A minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési
szint vagy az érvényességi idő módosításáról minden
olyan címzettet vagy jogutódját értesíteni kell, akinek a
nemzeti minősített adatot továbbították.

26.15. A minősítő a minősítéssel egyidejűleg a
minősített adat különleges kezeléséről is rendelkezhet
és a minősített adat hordozóján - ha ezt az adathordozó
jellege kizárja, akkor külön kísérőlapon vagy elektronikus
adatállományban - valamint annak csomagolásán
a
következő
különleges
kezelési
utasításokat
alkalmazhatja:

27.4. A minősítés fenntartásáról hozott döntés esetén
a minősített adatot tartalmazó adathordozó, a külön
kísérőlap vagy az elektronikus adatállomány
a) a „Minősítés fenntartva!” jelölést,
b) a minősítő nevét, beosztását,

a) „Saját kezű felbontásra!”,
c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy
a minősítés fenntartásáról szóló döntést tartalmazó irat
iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint

b) „Más szervnek nem adható át!”,
c) „Nem sokszorosítható!”,

d) a felülvizsgálat dátumát
d) „Kivonat nem készíthető!”,
tartalmazza.
e) „Elolvasás után visszaküldendő!”,
27.5. A minősítés megszüntetéséről hozott döntés
esetén a minősített adatot tartalmazó adathordozó, a
külön kísérőlap vagy az elektronikus minősített adattól
elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállomány
- a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása
mellett –

f) „Zárt borítékban tárolandó!”,
g) „Különösen fontos!”, valamint
h) más, a minősített adat
különleges kezelési utasítást.

sajátosságától

függő

a) a „Törölve!” jelölést,
26.16. Csak a minősítő írásbeli engedélyével lehet
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28. A minősített adatot tartalmazó adathordozó
irattározása és a megsemmisítési eljárás

b) a minősítő nevét, beosztását,
c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy
a minősítés megszüntetéséről szóló döntést tartalmazó
irat iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint

28.1. A minősítés felülvizsgálat során történő
megszüntetése vagy megszűnése előtt a saját készítésű
minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti
irattári példánya - amennyiben törvény másként nem
rendelkezik - nem selejtezhető és nem semmisíthető
meg. A saját készítésű minősített adat minősítésének
megszűnése vagy megszüntetése után az adatot
tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányának
selejtezésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben
foglaltak az irányadók.

d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.
27.6. A minősítési szint csökkentéséről, valamint az
érvényességi idő módosításáról hozott döntés esetén
a minősített adatot tartalmazó adathordozó vagy
külön kísérőlap vagy az elektronikus minősített adattól
adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű
elektronikus adatállomány - a minősítési szint, valamint
az érvényességi idő áthúzása mellett –

28.2. A más szervtől kapott, valamint a saját készítésű
minősített adatot tartalmazó adathordozó, ügyviteli
érdeket nem képviselő többes példánysorszámú
példányai a minősített adatot kezelő állami szerv
vezetője vagy általa adott felhatalmazás alapján a
biztonsági vezető [itt kell nevesíteni, hogy a szervezetnél
ki végzi ezt a tevékenységet] jóváhagyását követően
megsemmisíthetők.

a) az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi
időt,
b) a minősítő nevét és beosztását,
c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását
vagy a minősítési szint csökkentéséről, az érvényességi
idő módosításáról szóló döntést tartalmazó irat
iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint

28.3.
A
megsemmisítésről
minden
esetben
megsemmisítési jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv
tartalmazza a megsemmisítésre kerülő többes
példánysorszámú adathordozón szereplő minősített
adatok azonosításához szükséges adatokat (iktatószám,
minősítési
szint,
terjedelem,
példánysorszám),
valamint a megsemmisítés tényét, módját és dátumát,
a megsemmisítésnél jelen lévők és a megsemmisítést
engedélyező vezető aláírását.

d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.
27.7. A minősítési szint csökkentéséhez, valamint az
érvényességi idő módosításához készített minősítési
javaslatot a kezdeményező a nemzeti minősített
adat
hordozóján,
elektronikus
adatállományban
vagy - ha erre nincs lehetőség - külön kísérőlapon
rögzíti. Ha a felülvizsgálat a nemzeti minősített adatok
iktatószámának, minősítési szintjének, érvényességi
idejének jegyzékbe foglalásával külön iratban történik, a
minősítési javaslat a külön irat része lehet.

28.4. A megsemmisítés a titkos ügykezelő, valamint
a biztonsági vezető által a minősített adatot kezelő
állami szerv állományából kijelölt, a megsemmisítendő
adathordozón szereplő minősített adatra érvényes
felhasználói engedéllyel és személyi biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkező személyek jelenlétében
történhet.
28.5. A megsemmisítést úgy kell végrehajtani, hogy a
megsemmisített adathordozón szereplő minősített adat
tartalmát utólag ne lehessen megállapítani.

27.8. A felülvizsgálat dátumát és eredményét - a
minősítési szint csökkentése, az érvényességi idő
módosítása, valamint a minősítés megszüntetése esetén
- az iktatókönyv is tartalmazza.

28.6. A megsemmisítés időpontját, a megsemmisítési
jegyzőkönyv iktatószámát az iktatókönyvben kell
rögzíteni.

27.9. A minősítő vagy az általa kijelölt felülvizsgálati
szakértő az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető
módon csak együttesen kezelhető, feladat - és
hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok
felülvizsgálata során hozott döntését és a felülvizsgálati
eredményét az együtt kezelt minősített adatokhoz
csatolt felülvizsgálati lapon is rögzítheti.

28.7. A megsemmisítési jegyzőkönyv nem selejtezhető.
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V. fejezet

kell tartalmaznia:

ELLENŐRZÉS, IRATFORGALMI STATISZTIKA

a) a veszélyeztetett minősített adatok azonosításához
szükséges adatokat,

29. Az ellenőrzés

b) a biztonság megsértésének körülményeit,

29.1. A biztonsági vezető által kijelölt legalább 2 tagú
bizottság útján minden év február 28-ig jegyzőkönyv
felvétele mellett ellenőrizni kell a(z) (minősített adatot
kezelő bíróság megnevezése)-nél kezelt nemzeti, NATO
és EU minősített adatok védelmére vonatkozó személyi,
fizikai,
adminisztratív
biztonsági
rendelkezések
megtartását, továbbá el kell készíteni az előző évben a
minősített adatot kezelő állami szervhez érkezett vagy
ott készített minősített adatok iratforgalmi statisztikáját
minősítési szintenkénti bontásban.

c) a veszélyeztetettség idejét (ismert vagy vélelmezett
időhatárait) és helyét,
d) a veszélyeztetettség kialakulásának elsődleges okait,
e) ha ismert, a biztonság megsértéséért felelőssé tehető
személy nevét,
f) a megtett intézkedések felsorolását.

29.2. A biztonsági vezető minden év március 5-ig a
köteles intézkedni a NATO, valamint az EU minősített
adatok tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés
eredményének és a(z) (minősített adatot kezelő
bíróság megnevezése)-hez érkezett vagy ott készített
NATO, valamint az EU minősített adatok iratforgalmi
statisztikájának minősítési szintenkénti bontásban a
NATO Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi
Nyilvántartó részére történő megküldéséről.

33. Amennyiben a Mavtv.-t vagy a végrehajtásáról szóló
rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy
a NATO vagy EU minősített adat, illetve a „Szigorúan
titkos!”, a „Titkos!”, valamint a „Bizalmas!” minősítési
szintű nemzeti minősített adat ezáltal illetéktelen
személy részére hozzáférhetővé válhatott, vagy ennek
veszélye fennáll, akkor erről a biztonsági vezető 10
napon belül a jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg
az adat minősítőjét és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet
is köteles tájékoztatni.

29.3. A biztonsági vezető minden év március 31ig a köteles intézkedni a nemzeti minősített adatok
tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés eredményének
és az előző évben a(z) (minősített adatot kezelő
bíróság megnevezése)-hez érkezett vagy ott készített
nemzeti minősített adatok iratforgalmi statisztikájának
minősítési szintenkénti bontásban a Nemzeti Biztonsági
Felügyeletre történő megküldéséről.

34. A fentieken kívül a biztonsági vezető intézkedik a
minősített adat biztonságának megsértése kapcsán
felmerülő kár felméréséről és enyhítéséről, valamint - ha
ez lehetséges - a jogszerű állapot helyreállításáról.
VII. fejezet
A MINŐSÍTETT ADAT VÉSZHELYZETBEN TÖRTÉNŐ
VÉDELME

29.4. A biztonsági vezető – ha súlyos szabálytalanságot
vagy működési zavart észlel – soron kívül bármikor
elrendelheti
a
minősített
adatok
kezelésének,
meglétének tételes bizottsági ellenőrzését.

35. Az alábbi szabályokat kell alkalmazni a minősített
adatok vészhelyzetben történő védelmére, így különösen
a minősített adatok fizikai biztonságát veszélyeztető
helyzetekre (pld: tűzeset, vízbetörés, villámcsapás, stb).

VI. fejezet
A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

36.
-

30. Az a személy, akinek a tudomására jutott, hogy a
minősített adat biztonságának megsértésére került sor,
köteles tájékozatni erről a(z) (minősített adatot kezelő
bíróság megnevezése) biztonsági vezetőjét.

Vészhelyzet alatt az Alaptörvényben szereplő
rendkívüli állapotot (Alaptörvény 48., 49. cikk);
szükségállapotot (Alaptörvény 48., 50. cikk);
megelőző védelmi helyzetet (Alaptörvény 51. cikk);
váratlan támadást (Alaptörvény 52. cikk);
veszélyhelyzetet (Alaptörvény 53. cikk) kell érteni.

31. A biztonsági vezetőnek intézkednie kell az eset
kivizsgálására és jegyzőkönyvben történő rögzítésére.

37. Vészhelyzet esetén az okozott kár elhárítására,
felszámolására irányuló feladatok

32. A vizsgálatról készített jegyzőkönyvnek az alábbiakat

37.1. A biztonsági területen bekövetkezett vészhelyzet
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esetén a kár elhárítására feladat - és hatáskörrel
rendelkező szervek, valamint a biztonsági vezető
értesítése mellett, az emberi élet veszélyeztetése nélkül
egyidejűleg meg kell kezdeni a kár felszámolását. A kár
elhárítása, felszámolása során is fokozott figyelmet
kell fordítani arra, hogy illetéktelen személyek ne
férhessenek a minősített adatokhoz. Ha a kárelhárítás
során – bizonyítható módon – a minősített adat
felhasználására illetéktelen személy minősített adat
birtokába jutott, a biztonsági vezető köteles aláíratni az
illetővel egy titoktartási nyilatkozatot.

b) a fizikai biztonsági rendszer sérülése mennyiben
veszélyezteti a minősített adatok biztonságát;
c) eltűntek-e
adathordozók.

vagy

megsemmisültek-e

minősített

38.2. A felmérést követően
a) a biztonsági vezető intézkedik a sérült vagy
megsemmisült
minősített
adatot
tartalmazó
adathordozók
és
tárgyi
eszközök
jegyzékének
elkészítésére,

37.2. Amennyiben emberi élet veszélyeztetése nélkül
megoldható, meg kell kezdeni a biztonsági területen
tárolt veszélyeztetett minősített adathordozók (iratok)
mentését és biztonságos helyre szállítását. Az iratok
megfelelő őrzéséről a biztonsági vezető köteles
gondoskodni.

b) írásban köteles tájékoztatni (minősített adatot
kezelő bíróság) vezetőjét és
c) gondoskodik a fizikai biztonság helyreállításáról,
valamint a nem sérült minősített adathordozók
megfelelő védelméről.

37.3. Ha a vészhelyzet a biztonsági területnek csak
egy részét veszélyezteti, akkor az evakuálás helyszíne a
Nyilvántartó.

VIII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37.4. Ha a vészhelyzet csak a Nyilvántartót érinti, akkor
az evakuálás helyszíne a ……… számú helyiség.

39. Záró rendelkezések

37.5. Amennyiben a(z) …………………………...…………………..
épületének egészét veszélyeztetné, akkor az evakuálás
helyszíne:

39.1. Minden, a jelen szabályzatban nem szabályozott
kérdésre a preambulumban meghatározott jogszabályok
előírásai a mérvadóak.

a) NATO minősített adatokat tartalmazó adathordozók
esetén a NATO-NYEU Központi Nyilvántartó,

székhely, dátum
				(………………………)			
			
		
minősített
adatot
kezelő bíróság elnöke

b) EU minősített adatokat tartalmazó adathordozók
esetén az EU Központi Nyilvántartó,
c) nemzeti minősített adatokat tartalmazó adathordozók
esetén a(z) ……………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………..
(pontos cím).

Készült: 1 példányban
Sokszorosítva: …. példányban
Egy példány: … lap

37.6. A szállítás módját minden esetben a biztonsági
vezető határozza meg oly módon, hogy olyan személy
is jelen legyen, aki megfelelő szintű személyi biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkezik.

Kapják: 1. sz. pld: Irattár
Sokszorosított példányok: …. ikt. számú elosztó szerint

38. Eljárás a kár elhárítását követően
38.1. A kár elhárítása után a biztonsági vezető által
kijelölt 2 tagú bizottságnak fel kell mérni azt, hogy:
a) milyen sérülések történtek a fizikai biztonsági
rendszerben;
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86.SZ/2017. (VIII. 30.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

HATÁROZATOK
84.SZ/2017. (VIII. 04.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

A Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2017. július 31. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

A Veszprémi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2017. július 13. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.

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

87.SZ/2017. (VIII. 31.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék területén egy
középfokú végzettségű tisztviselői álláshely
felsőfokú végzettségű álláshellyé történő
átalakításáról és a Kaposvári Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 59.SZ/2017.
(VI. 15.) OBHE határozat módosításáról

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

85.SZ/2017. (VIII. 28.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Kaposvári Törvényszék területén
egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshelyet
2017. szeptember 1-jei hatállyal felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshellyé átalakítok.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 59.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 2.3. és 2.5.
pontját:

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

A Kaposvári Törvényszék engedélyezett
2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 13 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselői létszáma: 101 fő

2019. január hó 31. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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88.SZ/2017. (IX. 7.)
OBHE határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

90.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék területén bírói
túlbetöltés engedélyezéséről

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

A bíróságok és az OBH gazdálkodásáról szóló
szabályzatról rendelkező 5/2013. (VI.25.) OBH utasítás
3. számú melléklete 3. § (1) bekezdése alapján a
Székesfehérvári
Törvényszéken
2017. október 1.
napjától 2018. április 30. napjáig 1 fő bírói túlbetöltést
engedélyezek.

2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a „Bírósági
Közvetítés Munkacsoport”-ot.

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

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

91.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

2018. szeptember hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

89.SZ/2017. (IX. 15.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszéken egy tanácselnöki
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Miskolci Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 48.SZ/2017.
(VI. 15.) OBHE határozat módosításáról

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

92.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely kollégiumvezetőhelyettesi, valamint egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Zalaegerszegi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 67.SZ/2017.
(IX. 15.) OBHE határozat módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Miskolci Törvényszéken egy
tanácselnöki álláshelyet (17. számú) 2017. szeptember
15-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
szeptember 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
48.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1.1.5. és 1.1.9.
pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Zalaegerszegi Törvényszék
területén egy járásbírósági bírói álláshelyet (54. számú)
kollégiumvezető-helyettesi, valamint egy járásbírósági
bírói álláshelyet (44. számú) törvényszéki bírói álláshellyé
átalakítok 2017. szeptember 20-ai hatállyal.

A Miskolci Törvényszék engedélyezett
1.1.5. tanácselnöki létszáma: 12 fő
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 33 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
szeptember 20-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom
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a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 67.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1.1.4.,1.1.9.,
és 1.2.5. pontját:
Zalaegerszegi Törvényszék
1.1.4. kollégiumvezető-helyettesi létszáma: 1 fő
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 10 fő
törvényszéki bírói létszám mindösszesen: 23 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 29 fő
járásbírósági bírói létszám mindösszesen: 38 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

93.SZ/2017. (IX. 20.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bíró, valamint
egy írnoki álláshely megszüntetéséről és a
Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 68.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírói
álláshelyet (23. számú), valamint egy írnoki álláshelyet
2017. szeptember 20-ai hatállyal megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
szeptember 20-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
68.SZ/2017. (VI. 15.) OBHE határozat 1.3.3., valamint 2.6
pontját:
A Gyulai Törvényszék engedélyezett
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírói létszáma: 3 fő,
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő
Bírói létszám mindösszesen: 77 fő
2.6. írnoki létszáma: 19 fő
igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 247
fő
A Gyulai Törvényszék
mindösszesen: 324 fő

engedélyezett

létszáma

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
81/2017. (VIII. 28.) OBT
határozat
a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy
polgári ügyszakos bírói állásra benyújtott
pályázat elbírálása során egyetértési jog
gyakorlásról

HATÁROZATOK
31/2017. (III. 14.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács augusztus 20-a államalapító
Szent István ünnepe alkalmából a

Az Országos Bírói Tanács dr. Májer Orsolya, a Fővárosi
Törvényszék bírósági titkárának kinevezésére tett javaslattal egyetért.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Magyar Érdemrend
Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. dr. Buzinkay Zoltánt, a Kúria nyugalmazott tanácselnökét, kúriai tanácsost
2. dr. Péli-Toóth Sándort, a Nyíregyházi Törvényszék
nyugalmazott tanácselnökét

82/2017. (VIII.31.) OBT
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH
utasításáról

Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
dr. Wlassits Gábort, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott
tanácselnökét, címzetes táblabírót

Az Országos Bírói Tanács egyetért a rendkívüli és egyéb
eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló
szabályzatról szóló 17/2012.(X.18.) OBH utasítás módosításával.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Magyar Érdemkereszt kitüntetésre
Arany fokozat
dr. Koltai Tibornét, a Zalaegerszegi Járásbíróság nyugalmazott bíráját, címzetes törvényszéki bírót
Bronz fokozat
Kiss Sándort, a Kecskeméti Törvényszék nyugalmazott
főosztályvezetőjét
előterjeszti.

83/2017. (VIII.31.) OBT
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének OBH
utasításáról

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács egyetért a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló
12/2012.(X.1.) OBH utasítás módosításáról szóló OBH
utasítás kiadásával.

80/2017. (VII. 28.) OBT
határozat
a Győri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
bírói állásra benyújtott pályázat elbírálása
során egyetértési jog gyakorlásról

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Écsi Annamária, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bírájának áthelyezésére tett
javaslattal egyetért.

84/2017. (IX.12.)
határozat
Az Országos Bírói Tanács elfogadta a napirendet.

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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85/2017. (IX.12.)
határozat

90/2017. (IX.12.)
határozat

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
elnökének kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők
jutalmazásának elveiről és gyakorlatáról a 2015-2016.
évekre vonatkozóan adott tájékoztatót tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács megbízza dr. Nyakó Zsuzsanna, dr. Hámori Attila és dr. Major Zsolt OBT tagokat azzal,
hogy a jelenlegi Országos Bírói Tanács mandátumának
közeledő végéhez kapcsolódóan egy áttekintő, összefoglaló kiadmányt szerkesszenek meg és annak kiadását
készítsék elő.

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

86/2017. (IX.12.)
határozat

91/2017. (IX.12.)
határozat

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
tájékoztatását a 2012-2016. évi bírói álláshely átcsoportosításról tudomásul vette.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Gresa Katalin Szigetszentmiklósi Járásbírósági bíró lemondására tekintettel a rövidebb lemondási időhöz hozzájárul azzal, hogy a bíró
szolgálati viszonya megszűnésének időpontja 2017.
szeptember 30., valamint a lemondási időre a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesíti.

87/2017. (IX.12.)
határozat

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács támogatja az Országos Bírósági Hivatal elnökének elnöki ajánlását a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a minősített adatok
védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatról.

92/2017. (IX.12.)
határozat

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Németh Adrienn Erzsébet
Pécsi Törvényszéki bírót – kérelmére – 2017. október 1.
napjától 2017. november 30. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

88/2017. (IX.12.)
határozat

Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács egyetért a bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban rendszeresített nyomtatványokról szóló OBH utasítás kiadásával.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

89/2017. (IX.12.)
határozat
Az Országos Bírói Tanács egyetért a munkacsoportok
működéséről szóló OBH utasítás kiadásával.
Dr. Simon Levente s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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sági titkárát,
dr. Hársvölgyi Zsuzsannát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Hernádi Lászlót, a Tapolcai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Horváth Kristófot, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Ridács Andrást, a Dabasi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Ruszthy Vivient, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Sebestyén Anett Máriát, a Soproni Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szabó Szilvia Edinát, a Szegedi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Szikra Szabinát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Vadász Zsuzsannát, a Szegedi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Vihart Ágnest, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági titkárát
a 2017. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Ancsák Szilviát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Csoma Sándor Ákost, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát
a 2017. szeptember 15. napjától 2020. szeptember
14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Boda Zoltán Krisztiánt, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Czompoly Tamást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Guba Veronika Ritát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Karádi Teodóra Elidát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigittát, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját,
dr. Kovács Enikőt Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Varga Vivien Édát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
2017. augusztus 1. napjától,
dr. Molnár Andreát, a Váci Járásbíróság bíráját,
dr. Pásztor Csabát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját,
dr. Szabó Tamást, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
Szegváriné dr. Barócsi Esztert, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját,
dr. Varga Esztert, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Varga-Szombath Anitát, a Ceglédi Járásbíróság bíráját
2017. szeptember 1. napjától határozatlan időre,
Czakkerné dr. Pásztor Anita Irént, a Kecskeméti Járásbíróság bírásági titkárát,
dr. Meggyesi Klárát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
Komlósiné dr. Sógor Ildikót, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi BÍróság bírósági titkárát
a 2017. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Bánó-Kacskovics Virginiát, a Szolnoki Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Bárándy Zsófia Zsuzsannát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bozsár Jusztinát, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Borombós Anitát, a Gyulai Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Csányi Beatrixet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Dajkó Pétert, az Egri Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Fazekas Ágota Nikolettet, a Gyulai Járásbíróság bíró-

kinevezte,

dr. Ződi Zitának, a Makói Járásbíróság bírájának a kinevezését a 2017. augusztus 1. napjától 2020. július 31.
napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbította,

dr. Both Nórát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2017.
szeptember 21. napjával,
dr. Ivanics Ildikót, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2017.
szeptember 26. napjával,
dr. Hederics Jánost, a Nagykanizsai Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2017. október 31. napjával
lemondásukra figyelemmel,
dr. Bodor Tibor Orbánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018. január 11.
napjával a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,
dr. Péter Edit Erzsébetet, a Kecskeméti Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját, címzetes történyszéki bírót,
dr. Vukov Irén Máriát, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját,
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táblabíró, valamint címzetes törvényszéki bíró cím
viselésére jogosult bírák közül a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére

címzetes történyszéki bírót,
2017. december 31. napjával,
dr. Imre Margitot, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018. január 31.
napjával,
Győriné dr. Filep Erzsébet Évát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét 2018. február 27. napjával,
dr. Budaházy Juditot, a Mátészalkai Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2018. február 28. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségükből

2017. július 14. napjától
a Nyíregyházi Törvényszéken
dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes, a Nyíregyházi Törvényszék
kollégiumvezetője
2017. július 12. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
Sárrétiné dr. Szilágyi Mónika, Budai Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettes
jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

561.E/2017. (VIII. 14.) OBHE
határozat
2017. augusztus hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

CÍMADOMÁNYOZÁS
486.E/2017. (VII. 11.) OBHE
határozat
2017. július hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2017. augusztus 5. napjától
a Kaposvári Törvényszéken
dr. Király Kornélia kollégiumvezető-helyettesnek,

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

2017. augusztus 25. napjától
a Miskolci Törvényszéken
dr. Molnár Tiborné bírónak
címzetes táblabíró címet,

2017. július 1. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Surányi József tanácselnöknek,
az Országos Bírósági Hivatalban
Hőnich Gyuláné dr. Gaál Éva osztályvezetőnek
címzetes táblabíró címet,

2017. augusztus 1. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Kováts Tamás Attilának, a Monori Járásbíróság bírájának,
a Győri Törvényszék illetékességi területén
dr. Ilovszky Zoltánnak, a Győri Járásbíróság bírájának,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Csepei Józsefnek, a Fehérgyarmati Járásbíróság bírájának,
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

2017. július 16. napjától
a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
dr. Cseh Lívia Ágnesnek, a Szegedi Járásbíróság bírájának,
2017. július 24. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Brlázs Edina Emmának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának,
2017. július 29. napjától
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Szőllősi Éva, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

540.E/2017. (VII. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

525.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Meggyesi
Klára bírót – a 223/2017. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. augusztus 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Ódor Éva
bírót - a 312.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. november 1. napjával
a Budaörsi Járásbíróságról a Tatabányai Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

541.E/2017. (VII. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

538.E/2017. (VII. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kasnyik
Adrienn Flóra bírót - a 310.E/2017. (V. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. szeptember 1. napjával a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Czakkerné dr.
Pásztor Anita Irén bírót – a 149/2017. (III. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. augusztus 1. napjával a
Kecskeméti Járásbíróságra osztom be.

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

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

546.E/2017. (VII. 26.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

539.E/2017. (VII. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Ivanovics
Georgina bírót - a 323.E/2017. (V. 22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. szeptember
1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Komlósiné dr.
Sógor Ildikó bírót – a 243/2017. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. augusztus 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

550.E/2017. (VII. 28.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően

35

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

ber 1. napjával a Gödöllői Járásbíróságról a Budapest
Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést érintő
változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik az álláshely betöltését – a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói
állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2017/4. számában a
320.E/2017. (V. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

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

555.E/2017. (VIII. 1.) 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 Sterné dr. Deák
Andrea bírót - a 296.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. szeptember
1. napjával a Nyíregyházi Járásbíróságról a Nyíregyházi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

551.E/2017. (VII. 28.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Hancsákné dr.
Varga Szilvia bírót - a 313.E/2017. (V. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. szeptember 1. napjával az Encsi Járásbíróságról a Miskolci
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

564.E/2017. (VIII. 17.) 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. Bánó-Kacskovics Virginia bírót – a 304.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával
a Kunszentmártoni Járásbíróságra osztom be.

553.E/2017. (VIII. 1.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Écsi Annamária bírót - a 147.E/2017. (III. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az Országos Bírói Tanács
80/2017. (VII. 28.) OBT számú határozatára figyelemmel
- 2017. szeptember 1. napjával a Pesti Központi Kerületi
Bíróságról a Győri Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

565.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bárándy
Zsófia Zsuzsanna bírót – a 317.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával
a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra osztom be.

554.E/2017. (VIII. 1.) 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 Nagyné dr. Orbán Piroska bírót - a 325.E/2017. (V. 22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. szeptem-
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566.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Dajkó Péter
bírót – a 305.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Hatvani Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bozsár
Jusztina bírót – a 309.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Gödöllői Járásbíróságra osztom be.

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

570.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

567.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Fazekas
Ágota Nikolett bírót - a 153.E/2017. (III. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával
a Békéscsabai Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Borombós
Anita bírót – a 231.E/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Gyulai
Törvényszékre osztom be.

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

571.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

568.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Hársvölgyi Zsuzsanna bírót – a 299.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával
a Szentendrei Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Csányi
Beatrix bírót – a 315.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Budai
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

572/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

569/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Hernádi
László bírót – a 240.E/2017. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésé-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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576.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

re tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Tapolcai
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. Sebestyén
Anett Mária bírót – a 224.E/2017. (IV. 18.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a
Soproni Járásbíróságra osztom be.

573.E/2017. (VIII. 17.) 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. Horváth
Kristóf bírót – a 244.E/2017. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

577.E/2017. (VIII. 17.) 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. Szabó Szilvia Edina bírót – a 306.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Szegedi
Járásbíróságra osztom be.

574.E/2017. (VIII. 17.) 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. Ridács András bírót – a 324.E/2017. (V. 22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Gödöllői Járásbíróságra osztom be.

578.E/2017. (VIII. 17.) 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. Szikra Szabina bírót – a 303.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Szolnoki
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

575.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Ruszthy Vivien bírót – a 314.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

579.E/2017. (VIII. 17.) 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. Vadász Zsu-

38

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

tekintettel – 2017. szeptember 15. napjával a Vásárosnaményi Járásbíróságra osztom be.

zsanna bírót – a 307.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 1. napjával a Szegedi
Járásbíróságra osztom be.

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

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

593.E/2017. (IX. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

580.E/2017. (VIII. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Csoma
Sándor Ákos bírót – a 297.E/2017. (V. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. szeptember 15. napjával a
Fehérgyarmati Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Vihart Ágnes bírót – a 233.E/2017. (IV. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. szeptember 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

642.E/2017. (IX. 22.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

589.E/2017. (IX. 6.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bb) pontja alapján
– figyelemmel arra, hogy a pályázat elbírálása során az
elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést
követtek el – a Váci Járásbíróság egy polgári ügyszakos
bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2017/5. számában a 422.E/2017. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a Bjt. 20. §
(2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést érintő
változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik
az álláshely betöltését - a Fővárosi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2017/4. számában a 300.E/2017. (V. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatot - az ítélőtábla elnökének
kezdeményezésére - eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

KIJELÖLÉSEK
500.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

592.E/2017. (IX. 8.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Ancsák Szilvia bírót – a 308.E/2017. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Földesi Boglárka Zsuzsannát, a Pesti Közpon-
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557.E/2017. (VIII. 3.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

ti Kerületi Bíróság bíráját 2017. augusztus 1. napjától a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5)
és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint
a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

Dr. 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. Kiszella Andreát, a Miskolci Járásbíróság
bíráját 2017. augusztus 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.

526.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről
Dr. Illés Katalint, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2017. augusztus 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

558.E/2017. (VIII. 3.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

545.E/2017. (VII. 26.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

Dr. Kámán Petrát, a Zalaegerszegi Törvényszék bírósági
titkárát 2017. augusztus 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

Dr. Fromm Tünde Máriát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2017. augusztus 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

552.E/2017. (VII. 28.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

560.E/2017. (VIII. 14.) 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. Kazsimérszki Líviát, a Szerencsi Járásbíróság bíráját 2017. szeptember 1.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá
kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Tihanyi Márk Károlyt, a Szombathelyi
Járásbíróság bíráját 2017. augusztus 15. 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
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588.E/2017. (IX. 5.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

34. § (1) bekezdése alapján, 2017. október 1. napjától a
Székesfehérvári Törvényszékre áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – Komlósiné dr. Sógor Ildikót, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját 2017. szeptember 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.

542.E./2017. (VII. 26.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendelésének
megszüntetéséről

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) bekezdése alapján
dr. Gölley Szilvia Zsuzsannának és dr. Répási Editnek, a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráinak
a Kúriára történő kirendelését 2017. július 31. napjával
megszüntetem.

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

590.E/2017. (IX. 7.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

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

543.E./2017. (VII. 26.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Csejtei Pétert, a Zalaegerszegi Törvényszék
bíráját 2017. szeptember 11. napjától a közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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

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

1. 2017. szeptember 1. napjától 2017. november 30.
napjáig
1.1. dr. Kocsis Ottíliát, a Debreceni Ítélőtábla bíráját,
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül,
1.2. Tóthné dr. Végh Andreát, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját,
1.3. dr. Bucskó Istvánt, a Nyíregyházi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság tanácselnökét, címzetes táblabírót,
és
1.4. dr. Polgár Andrást, a Veszprémi Járásbíróság bíráját
eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása mellett,

KIRENDELÉSEK
527.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
megszüntetéséről és Székesfehérvári
Törvényszékre történő áthelyezéséről
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése f) pontja alapján dr. Zsitva Ágnesnek, a Fővárosi Törvényszék Igazságügyi Minisztériumba
beosztott bírájának a minisztériumi beosztását, kérelmére, 2017. szeptember 30. napjával megszüntetem és
a Székesfehérvári Törvényszék elnökének indítványára
– a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt.

2. 2017. szeptember 15. napjától 2017. december 31.
napjáig
2.1. dr. Bors Szilviát, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
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megtartása nélkül,

483.E/2017. (VII. 7.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

3. 2017. október 1. napjától 2017. december 31. napjáig
3.1. dr. Bajnok István Sándort, a Győri Ítélőtábla bíráját,
eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül,
a Kúriára kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Polgárné
dr. Vida Judit, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2017. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.

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

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

583.E./2017. (VIII. 29.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

491.E/2017. (VII.12.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariannt, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2017. szeptember 1. napjától 2017.
december 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr.
Porkoláb Erika, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. augusztus
1. napjától 2018. január 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

591.E./2017. (IX. 7.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

492.E/2017. (VII.14.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) és (5) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr.
Katona Tibort, a Szegedi Ítélőtábla bíráját 2017. szeptember 15. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő
időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Péter-Sztankó Ágnes Márta, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 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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493.E/2017. (VII. 18.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

503.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói hálózat
koordinátor-helyettesi megbízás
szüneteléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter Zoltán János, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2017. szeptember 1. napjától 2018.
augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 10. § (3)
bekezdése alapján dr. Szabó Judit, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró európai jogi szaktanácsadói
hálózat büntető ügyszakos koordinátor-helyettesi megbízása 2017. június 28. napjától 2017. december 27. napjáig szünetel.

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

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

501.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

504.E/2017. (VII. 20.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdés d) pontja és 10. § (1) bekezdése alapján dr. Dulai Erzsébet, a Fővárosi Törvényszék bírájának a Fővárosi
Törvényszék illetékességi területére szóló polgári-gazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása
2017. július 15-ei hatállyal megszűnik.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9.
§ (1) bekezdés d) pontja és 10. § (1) bekezdése alapján
dr. Horváth-Tóth Imola, a Makói Járásbíróság bírájának a
Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére szóló büntető
ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása 2017.
szeptember 20-ai hatállyal megszűnik.

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

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

502.E/2017. (VII.20) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

528.E/2017. (VII.20.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Budapest Környéki Törvényszékre
történő beosztásáról

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.
Lele Ágnes Zsófia, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírájának az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium illetékességi területére szóló munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása 2017. augusztus 05-ei hatállyal megszűnik.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Szabó Annamária, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2017. szeptember 30. napjával megszűnik, ezért
2017. október 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Budapest Környéki Törvényszékre beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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529.E/2017. (VII.21.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Budai Központi Kerületi Bíróságra beosztásáról

548.E/2017. (VII.26.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Hóbor Gabriella, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2017. augusztus 14. napjával megszűnik,
ezért 2017. augusztus 15. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Budai Központi Kerületi Bíróságra beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Bozsó
Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2017. szeptember 14. napjával megszüntetem és 2017. szeptember 15. napjától a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztom.

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

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

549.E/2017. (VII.27.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűnéséről

544.E/2017. (VII.26.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdése alapján dr. Horváth Kristóf, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a határozott
időtartam lejártára tekintettel 2017. augusztus 31. napjával megszűnik.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigitta, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2017. szeptember 1. napjától 2018.
február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

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

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

562.E/2017. (VIII.14.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűntetéséről
és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

547.E/2017. (VII.26.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) és (5) bekezdései alapján dr. Szecskó Adrienn, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a
határozott időtartam lejártára tekintettel 2017. szeptember 30. napjával megszűnik, ezért 2017. október 1.
napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati
helyére, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Rákosi Tibor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2017. szeptember 16. napjától 2018.
március 15. 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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563.E/2017. (VIII.17.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

586.E/2017. (IX.4.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Borbély
Attilát, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnökét 2017.
szeptember 1. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kocsi Balázst, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettes
bíráját 2017. október 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

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

581.E/2017. (VIII.21.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

587.E/2017. (IX. 5.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Juhász
Krisztinát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét 2017.
október 2. napjától 2018. március 2. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Koleszár Nikolettet, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárát 2017. szeptember 18. napjától 2018.
március 17. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

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

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

584.E/2017. (VIII.31.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

595.E/2017. (IX.12.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Petrás Roland Károly, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. október 1.
napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Hajdu Csaba, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2017. november 1. napjától 2018. január 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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zatlan időre,
dr. Kirchner Krisztinát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét a 2017. augusztus 15. napjától
2017. november 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Király Editet a 2017. augusztus 28. napjától 2018.
február 28. napjáig terjedő időtartamra,
Kovácsné dr. Droblyen Évát a 2017. augusztus 28. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Borbály Tündét a 2017. szeptember 1. napjától 2018.
február 28. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Gecse Krisztinát a 2017. szeptember 1. napjától
2018. február 28. napjáig terjedő időtartamra
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
dr. Czibere Ildikót a 2017. szeptember 11. napjától
2018. március 10. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Csorba Gábort, a Salgótarjáni Járásbíróság bírósági
fogalmazóját 2017. augusztus 1. napjától határozatlan
időre a Salgótarjáni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Csongrádi Anitát a Gödöllői Járásbíróságra 2017. július 15. napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő
időtatamra bírósági titkári munkakörbe,

A Kaposvári Törvényszék elnöke

kijelölte

kinevezte

dr. Kasnyik Adrienn Flórát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2017. szeptember 1. napjától büntetésvégrehajtási feladatok ellátására.

dr. Gartai Gabriellát a 2017. július 17. napjától 2018. július 16. napjáig terjedő időtartamra a Kaposvári Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

A Fővárosi Törvényszék elnöke

A Kecskeméti Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

dr. Tóth Pétert, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bíráját a 2017. augusztus 4. napjától 2023. augusztus 3.
napjáig terjedő időtartamra a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökhelyettesévé,
dr. Berczeli Sándort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját a 2017. július 26. napjától 2023. július 25. napjáig
terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság B.I.
Csoport csoportvezető-helyettes bírájává,
Király Róbertné dr. Johanovits Líviát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2017. augusztus 1. napjától a Fővárosi
Törvényszék Polgári Kollégiumába,
dr. Pecze Tündét, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2017.
augusztus 1. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,
dr. Mohácsi Petrát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági ügyintézőjét a 2017. július 19. napjától 2018.
január 2. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra,
dr. Nusser Pétert, a Fővárosi Törvényszék bírósági ügyintézőjét 2017. július 20. napjától határozatlan időre a
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába,
dr. Angyal Zoltánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét 2017. augusztus 1. napjától határo-

Puskásné dr. Csorba Évát, a Kecskeméti Törvényszék
bírósági ügyintézőjét a 2017. május 15. napjától 2017.
december 31. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti
Törvényszékre,
dr. Simon Juditot a 2017. június 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Miskolci Törvényszék elnöke
kijelölte

Szebényiné dr. Németh Nóra Esztert, a Miskolci Törvényszék bíráját 2017. július 15. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
kinevezte

Tatárné dr. Gyöngyösi Johannát a 2017. augusztus 22.
napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamra a
Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,
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beosztotta

visszavonta

dr. Tisza Gabriellának, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának 2017. szeptember 25. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására történt kijelölését.

dr. Novák Kovács Lászlót, a Sárbogárdi Járásbíróság
elnökét - vezetői kinevezésének lejártára tekintettel 2017. június 1. napjától a Sárbogárdi Járásbíróságra bírói
munkakörbe.

A Pécsi Törvényszék elnöke

A Szolnoki Törvényszék elnöke

visszavonta

kijelölte

dr. Diósdi Máriának, a Pécsi Járásbíróság bírájának
2017. augusztus 31. napjával a különleges eszközök alkalmazását engedélyező bíróvá történt kijelölését,

dr. Andódi Henriettát, a Karcagi Járásbíróság bíráját,
dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigittát, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját 2017. július 6. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására,
dr. Ivanov Dömötör Gyulát, a Szolnoki Járásbíróság
elnökhelyettesét 2017. szeptember 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

dr. Hajdu Istvánnak, a Pécsi Járásbíróság elnökének,
dr. Kovács Jánosnak,
dr. Kalmár Évának,
dr. Princz Lászlónak,
dr. Solymos Ildikónak,
dr. Varga Andreának,
dr. Deák Péternek,
a Pécsi Járásbíróság bíráinaknak 2017. augusztus 31.
napjával a nyomozási bírói feladatok ellátására történt
kijelölését.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Holló Veronikát,
dr. Tihanyi Márk Károlyt, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráit 2017. július 17. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.

kijelölte

dr. Diósdi Máriát, a Pécsi Járásbíróság bíráját 2017. szeptember 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására,
dr. Kovács Jánost, a Pécsi Járásbíróság bíráját 2017.
szeptember 1. napjától különleges eszközök alkalmazását engedélyező bíróvá.

A Veszprémi Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Szabó Zoltánt, a Tapolcai Járásbíróság bíráját 2017.
szeptember 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok
ellátására.

A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

dr. Nánási Illést, a Szegedi Járásbíróság bíráját a 2017.
július 15. napjától 2023. július 14. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

kinevezte

dr. Polgár-Kiss Juditot, a Keszthelyi Járásbíróság bíráját
a 2017. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Keszthelyi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Végh Adriennt, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját a 2017. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságára csoportvezető bírói munkakörbe,
dr. Drávay-Farkas Helgát a 2017. június 16. napjától
2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Boros Szilviát a 2017. július 21. napjától határozatlan
időre a Székesfehérvári Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe,
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Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői
tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az
elnök és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.

A bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.
A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő
esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás
eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el.

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

Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén
a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
A bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt
feltételeket.

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

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

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

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
éviLXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése alapján a kinevező pályázatot ír ki.

A pályázathoz csatolni kell:
1. az önéletrajzot,
2. 2 db igazolványképet,
3. a bírák és a titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999 (I.18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt,
4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap
benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre
kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat benyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén
is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti
bíróságra beérkezzen,
5. jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.

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 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 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.

Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.

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

Az államilag elismert nyelvvizsgát szervező nyelvvizsga-központok aktuális listája az oktatas.hu/nyelvvizsga/
nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga linken érhető el.
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó
a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását
adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.
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A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja 15.00 óra.

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

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16. I. emelet 432. szoba).

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

1. a Gödöllői Járásbíróság civilisztikai ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (103. számú) betöltésére.

a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma (Polgári
Szakág 14. számú) tanácselnöki álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges civilisztikai ügyszakos bírói gyakorlat tartamának, különösen a sajtó-helyreigazítás iránti perekben,
személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi
igényekkel kapcsolatos egyéb perekben, szerzői jogi
perekben, adatvédelemmel kapcsolatos perek elbírálásában szerzett 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 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 Gödöllői Járásbíróság
civilisztikai ügyszaka 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 csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:

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 Fővárosi
Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.
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Budapest, Pf. 175.).

- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pesti Központi Kerületi Bíróság P. III. Csoport polgári ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének
(290. számú) betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja 16.00 óra.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2101 Gödöllő,
Pf. 410.).

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

2. a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégium Peres Csoport tanácselnöki álláshelyének
(263. számú) betöltésére.

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

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 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 P. III. Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a 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 előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak.

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 törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. november 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja 16.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság (1143
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A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

mint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

a Kecskeméti Törvényszék tanácselnöki álláshelyének (13. számú) betöltésére.

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

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 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 pályaműnek tartalmaznia kell a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a törvényszék 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 törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. november 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki Titkárság (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 2. napja 15.30 óra.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (77. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, vala-
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A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 20. napja.

a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (54. számú) betöltésére.

A pályázatot beadásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkárság (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

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

606.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Törvényszéken
egy törvényszéki 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 Pécsi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (31. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Törvényszék Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi
út 34.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

607.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Kecskeméti Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (40. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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608.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kunszentmiklósi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

610.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Gödöllői Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (242. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Kunszentmiklósi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (119. 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:
2017. október 16. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6090
Kunszentmiklós, Damjanich u. 50.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2101 Gödöllő,
Pf. 410.).

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

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

609.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

611.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (109. 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 Nyíregyházi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (81. 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:
2017. október 16. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Nyíregyházi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.).

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

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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612.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A Miskolci Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (17. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Mezőkövesdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 110.)

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:
2017. október 16. napja.

615.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Encsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Encsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (127. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

613.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A Miskolci Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (40. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Encsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3860 Encs, Petőfi
u. 75.)

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:
2017. október 16. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.)

616.E/2017. (IX. 20.)OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Győri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (55. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

614.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mezőkövesdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A Mezőkövesdi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (144. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

55

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

619.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Járásbíróság Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István út 3.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (174. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

617.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A Szegedi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (59. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (3525 Miskolc, Fazekas utca 2.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

620.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Zalaegerszegi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakos törvényszéki bírói (Cég-, csőd- felszámolási Csoport
20. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

618.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai
bírói (Polgári Kollégium Gazdasági Szakág 53. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.
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:
2017. október 16. napja 15.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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621.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

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

624.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

622.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (B.I. Csoport 355. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. 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.)

625.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (B.I. Csoport 374. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

623.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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626.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

láshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (P.V. Csoport 525. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

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

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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. 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.)

629.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy büntető
ügyszakos járásbírósági bírói (475. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

627.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (P.V. Csoport 499. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. 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.)

630.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 140. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

628.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy gazdasági ügyszakos járásbírósági bírói (P.V. Csoport 528. számú) ál-
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633.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki 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 Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 230. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

631.E/2017. (IX. 20.) 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:
2017. október 16. napja.

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 139. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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:
2017. október 16. napja.

634.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki 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 Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 761. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

632.E/2017. (IX. 20.) 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:
2017. október 16. napja.

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 133. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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:
2017. október 16. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

635.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos
törvényszéki bírói (Gazdasági Kollégium, Felszámolási
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A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

Csoport 204. 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:
2017. október 16. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

639.E/2017. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai
bírói (Polgári Kollégium Gazdasági Szakág 48. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

636.E/2017. (IX. 20.) 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:
2017. október 16. napja 15.00 óra.

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (210. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

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

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

643.E/2017. (IX. 22.) OBHE
határozat
Pályázat kiírás a Váci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

637.E/2017. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

A Váci Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói álláshely (188. számú) betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (Polgári Kollégium 135. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Bjt. 33. § (1) bekezdésben 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:
2017. október 16. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.
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A pályázat benyújtásának helye:
Váci Járásbíróság Elnöki Titkársága (2601 Vác, Pf. 244.)

Török Annamáriának, a Szegedi Ítélőtábla tisztviselőjének a BA 178950 számú,
Szalkai Csabánénak, a Kecskeméti Törvényszék tisztviselőjének a BA 183998 számú,
Lindner Tímea Zsuzsannának, az Országos Bírósági Hivatal fizikai dolgozójának a BA 184859 számú,
Patay Márknak, a Szegedi Törvényszék fizikai dolgozójának a BA 185670 számú,
Sass Mariannának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság írnokának a BA 185914 számú,
dr. Bicskey Eszternek, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárának a BC 605073 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Az igazolványok érvénytelenek.

a Gyulai Törvényszék területén 2 bírósági titkári álláshely betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. október 16. napja.

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

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Tapolcai Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. október 31. napja.

A pályázatok benyújtásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.)

HÍREK
Halálozás
Dr.Nánási Illés, a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke
2017. augusztus 7. napján,
Kizmanné dr. Oszkó Marianne, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke 2017. augusztus 9. napján
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Elek Orsolyának, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírájának az AB 202560 számú bírói igazolványa,
Palaticz Beátának, a Nyíregyházi Törvényszék írnokának
a BA 171717 számú,
Higi Zoltánnak, a Fővárosi Törvényszék írnokának a BA
177144 számú,
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