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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2018. (IX. 21.) OBH elnöki ajánlása a bírósági épületekben
található biztonsági kamerák üzemeltetésére vonatkozó mintaszabályzatról
HATÁROZATOK

23

86.SZ/2018. (VII. 25.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
87.SZ/2018. (VII. 26.) OBHE határozat a Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
88.SZ/2018. (VII. 26.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
89.SZ/2018. (VIII. 1.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalnál huszonhárom felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és az Országos Bírósági Hivatal létszámáról
szóló 38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
90.SZ/2018. (IX. 11.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
91.SZ/2018. (IX. 14.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy törvényszéki bírói, két
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói és három járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról
92.SZ/2018. (IX. 14.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék területén két törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 27.SZ/2018. (I. 26.)
OBHE számú határozat módosításáról
93.SZ/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalnál öt bírói álláshely
megszüntetéséről és az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról szóló 38.SZ/2018. (I.
26.) OBHE határozat módosításáról
94.SZ/2018. (IX. 17.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszéken egy középfokú végzettségű tisztviselői
álláshely vezetői álláshellyé átalakításáról és a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 30.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
95.SZ/2018. (IX. 21.) OBHE határozat a Nyíregyházi Törvényszék területén egy törvényszéki bírói
álláshely csoportvezető bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Nyíregyházi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 28.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
96.SZ/2018. (IX. 21.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy közigazgatási és munkaügyi
bírósági bírói álláshely járásbírósági bírói álláshellyé átalakításáról és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
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37/2018. (III. 13.) OBT határozat a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak Juhász Andor-díj
adományozásáról és a 2018. évi címadományozásáról
38/2018. (III. 13.) OBT határozat a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2018. évi adományozásáról
39/2018. (III. 13.) OBT határozat „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia Hungarorum” plakett
adományozásáról és „A 15 éves Kiváló Bírói Szolgálatért Oklevél” elismerés adományozásáról.
52/2018. (IV. 18.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

31

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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513.E/2018. (VII. 2.) OBHE határozat 2018. július hónpban kötelezően adományozandó bírói címekről
579.E/2018. (VIII. 1.) OBHE határozat 2018. augusztus hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
458.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
459.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
460.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
461.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
462.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
463.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
464.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
465.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
466.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
467.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
468.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
469.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
470.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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471.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
472.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
473.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
474.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
475.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
558.E/2018. (VII. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
559.E/2018. (VII. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
561.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
562.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
563.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
564.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
565.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
566.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
567.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
568.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
569.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
570.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
571.E/2018. (VII. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
573.E/2018. (VII. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
581.E/2018. (VIII. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
582.E/2018. (VIII. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
586.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
587.E/2018. (VIII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
588.E/2018. (VIII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
589.E/2018. (VIII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
590.E/2018. (VIII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
591.E/2018. (VIII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
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592.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
593.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
602.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi feladatainak
ellátásával való megbízásról és áthelyezésről
603.E/2018. (VIII.21.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
611.E/2018. (VIII. 28.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
613.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
614.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
615.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
616.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
617.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
618.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
619.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
620.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
621.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
628.E/2018. (IX. 3.) OBHE határozat bíró beosztásáról és tanácselnöki kinevezéséről
632.E/2018. (IX. 4.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
637.E/2018. (IX. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
639.E/2018. (IX. 14.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
666.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
667.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
537.E/2018. (VII. 18.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági titkár
kijelöléséről
560.E/2018. (VII.23.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

577.E/2018. (VII. 31.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző titkár kijelölésének
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megszüntetéséről
595.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
600.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
627.E/2018. (VIII. 31.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
576.E./2018. (VII. 31.) OBHE határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
584.E./2018. (VIII. 3.) OBHE határozat bíró Pécsi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
594.E./2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
601.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bírák Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendeléséről
607.E/2018. (VIII. 27.) OBHE határozat bíró minisztériumi beosztásáról
610.E/2018. (VIII. 28.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
626.E/2018. (VIII. 31.) OBHE határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendeléséről
634.E/2018. (IX. 7.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat

bíró

Fővárosi

Törvényszékre

történő

kirendelése

636.E./2018. (IX. 12.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
575.E/2018. (VII. 26.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
580.E/2018. (VIII. 01.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
583.E./2018. (VIII. 3.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás visszavonásáról
585.E/2018. (VII. 3.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
596.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
597.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
598.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
599.E/2018. (VIII. 21.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
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604.E/2018. (VIII.21.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Székesfehérvári Járásbíróságra történő beosztásáról
605.E/2018. (VIII. 27.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
606.E/2018. (VIII.27.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
608.E/2018. (VIII. 28.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
609.E/2018. (VIII. 28.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó megbízásának módosításáról
612.E/2018. (VIII. 29.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla elnöke vezetői tisztségének megszűnéséről
622.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
623.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
624.E/2018. (VIII. 30.)OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
625.E/2018. (VIII. 30.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
629.E/2018. (IX. 3.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
630.E/2018. (IX. 3.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
634.E/2018. (IX. 11.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
635.E/2018. (IX. 11.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

49

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB  DÖNTÉSEI

50

PÁLYÁZATOK

50

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
633.E/2018. (IX. 4.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
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640.E/2018. (IX. 14.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
641.E/2018. (IX. 14.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
642.E/2018. (IX. 14.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnöki állásának pályázati
kiírásáról
643.E/2018. (IX. 14.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
644.E/2018. (IX. 14.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról
645.E/2018. (IX. 18.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szombathelyi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
646.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

647.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
648.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Berettyóújfalui Járásbíróságon egy

649.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
650.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
651.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
652.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
653.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
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bírói álláshelyre
654.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
655.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szekszárdi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
656.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Bonyhádi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
657.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Makói Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
658.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szeghalmi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
659.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pápai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
660.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Ajkai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
661.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
668.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági

669.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre
670.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Törvényszéken egy

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

671.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
672.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

673.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

674.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

675.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

676.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

677.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat

Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy
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járásbírósági bírói álláshelyre
678.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

679.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

680.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon

681.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

682.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

683.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

684.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

685.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

686.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

egy

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

72
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
AJÁNLÁS

továbbiakban: Szvtv.), valamint a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseivel való összhang
megteremtése a biztonsági kamerák üzemeltetésével
együtt járó adatkezelések során.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
6/2018. (IX. 21.) OBH elnöki ajánlása
a bírósági épületekben található biztonsági
kamerák üzemeltetésére vonatkozó
mintaszabályzatról

2. A szabályzat hatálya
2.1. A szabályzat hatálya az Ítélőtáblára/ a Törvényszékre,
valamint a törvényszék illetékességi területén működő
járásbíróságokra, közigazgatási és munkaügyi bíróságra,
és az ott szolgálatot teljesítő bírákra és igazságügyi
alkalmazottakra terjed ki.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következő ajánlást adom ki:
1. Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra és a törvényszékekre
terjed ki.

2.2. A szabályzat tárgyi hatálya a bíróságok által
üzemeltetett
biztonsági
kamerákkal
kapcsolatos
adatkezelésre és az érintettnek az adatkezeléssel együtt
járó jogai gyakorlásának biztosítására terjed ki.

2. Az Országos Bírósági Hivatal által elvégzett
adatvédelmi hatásvizsgálat eredménye alapján a
bírósági épületekben található biztonsági kamerák
üzemeltetésére vonatkozó javasolt szabályzat-mintát az
ajánlás melléklete tartalmazza.

3. Értelmező rendelkezések, az érdekmérlegelési
teszt elvégzése
3.1. Ezen szabályzat alkalmazásában:

3. Az ajánlás a közzétételét követő hónap első napján
lép hatályba.

a) adatkezelés: a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés [( GDPR 4. cikk 2. pont]ja);

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

1. melléklet a 6/2018. (IX. 21.) OBH elnöki ajánláshoz
Az Ítélőtáblának/Törvényszéknek
a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről
és az ezzel kapcsolatos adatkezeléséről szóló
szabályzata

b) adatkezelő: a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16.
§-a szerinti, a szabályzat hatálya alá tartozó bíróság;

I. Fejezet

c) adatvédelmi hatásvizsgálat: a GDPR 35. cikk
rendelkezéseinek megfelelően az Országos Bírósági
Hivatal által elvégzett hatásvizsgálat;

Általános rendelkezések
1. A szabályzat célja

d) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését,
elvesztését,
megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi [GDPR 4.cikk 12. pont];

1.1. A szabályzat célja az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete
(a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a

e) érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
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f.) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált
mérlegelési folyamat, melynek során a bíróság jogos
érdeke azonosításra és az érintettek jogos érdekével
összemérésre kerül;

arányosan a bíróság jogos érdeke az érintetti jogos
érdeket.

f) érintett: a biztonsági kamerával rögzített
képfelvétel alapján azonosítható természetes személy,
így különösen bírák és igazságügyi alkalmazottak,
valamint a bíróság területére belépő, illetve a kamerás
(elektronikus) megfigyelő rendszer hatókörébe kerülő
további személyek;
g) kamerás megfigyelő rendszer: zárt láncú
videorendszer,
mely
fixen
telepített
biztonsági
kamerákkal kültérben és beltérben mozgóképet rögzít,
azt korlátozott ideig tárol;

4.1. Az adattakarékosság elvének megvalósulása mellett
a bírósági épületekben az Ítélőtábla/ a Törvényszék
elnökének döntése szerint kamerás megfigyelő rendszer
működtethető annak érdekében, hogy megelőzhető,
illetve bizonyítható legyen a jogsértő cselekmények
elkövetése, ezáltal az épületben tartózkodó személyek
életének, testi épségének és személyi szabadságának,
valamint az épületben tárolt személyes és különleges,
valamint a minősített adat védelméről szóló 2009. évi
CLV. törvény szerinti minősített adatoknak a biztonsága,
továbbá a bíróság vagyonvédelme.

h) piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés,
melynek célja az érintett lényegre törő tájékoztatása az
adatkezelés tényéről;

4.2. A kamerás megfigyelő rendszer alkalmazása során
az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül
szükséges mértékben kezelhető személyes adat.

i) személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül
vagy közvetve azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen
szabályzat alkalmazásában elsősorban képmás;

4.3. A kamerák mozgóképet - képfelvételt - rögzítenek
és egyidejűleg lehetővé teszik a valós idejű megfigyelést
a biztonsági szolgálati, rendészeti feladatokat ellátó
igazságügyi alkalmazottak, valamint a feladatot
szerződéses jogviszonyban ellátó gazdálkodó szervezet
alkalmazottainak számára.

4. Az adatkezelés általános szabályai

j) üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer
és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik
mozgókép rögzítése és tárolása.

4.4. A kamerás megfigyelő rendszer működtetésének
nem célja a bírák és igazságügyi alkalmazottak
ellenőrzése, munkaintenzitásuk figyelemmel kísérése,
azonban munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi és
bírósági peres eljáráshoz a felvétel felhasználható.

3.2. Az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen akkor
lesz jogalapja a kamerás megfigyelőrendszer útján
végzett adatkezelésnek, amennyiben fontosabb az
ehhez kapcsolódó bírósági érdek, mint az érintettnek a
személyes adatainak védelméhez fűződő joga.

II. Fejezet
Különös szabályok

3.3. Az érdekmérlegelési teszt lépései minden egyes
kameránál:

5. A felvételkészítés és tárolás jogalapja

3.3.1. az adott helyszínen feltétlenül szükséges-e az
adatkezeléssel járó kamera felszerelése vagy létezik
alternatíva, mellyel az adatkezelés elkerülhető;
3.3.2. a jogos érdek meghatározása,
adatkezelést szükségessé teszi;

amely

5.1. A bírósági épületekben végzett kamerás megfigyelés
keretében készült mozgóképfelvétellel összefüggő
adatkezelés jogalapja - kötelező adatkezelés hiányában
- az érintett hozzájárulása, mely ráutaló magatartással
kerül kinyilvánításra azon érintettek esetében, akik a
bírósági épületbe, udvarra, egyéb ingatlanba önként,
szabad akaratukból lépnek be, vagy a bíróság bejáratát
közvetlenül megközelítik. Ezen jogalap alkalmazásának
feltétele az épületbe belépés előtti tájékoztatás az
adatkezelésről. A 16. életévét be nem töltött kiskorú
személy esetén a hozzájárulást a szülői felügyeletet
gyakorló szülő adja meg ráutaló magatartással a fenti
feltétel teljesülése esetén.

az

3.3.3. az adatkezelés céljának meghatározása, a
képfelvétel milyen időtartamú kezelését igényli a bíróság
jogos érdeke;
3.3.4. az érintetteknek milyen adatkezelés ellen szóló
jogos érdekeik, jogaik azonosíthatóak;
3.3.5. annak meghatározása, hogy miért korlátozza
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5.2. Amennyiben az érintettnek kötelessége az épületben
való megjelenés és mulasztásának jogkövetkezménye
van, vagy jogos érdeke kívánja az épületbe való belépést,
úgy az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelési teszt
alapján megállapított bírósági jogos érdek.

l) a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer,
illetve a közbiztonságra különösen veszélyes vagy
rendbontásra alkalmas eszköz bírósági épületbe
bevitelére vonatkozó rendelkezéseknek a Bszi. 169. §-a
szerinti ellenőrzése;

5.3 Az érdekmérlegelési teszt során kameraállásonként
vizsgálandó és az elnöki ügyvitel szabályai szerint elnöki
iratban dokumentált körülmények lehetnek különösen:

m) a Bszi. 170. §-ában meghatározott rendfenntartási
intézkedést igénylő esetek észlelése;
n) egyéb, az adatkezelés szempontjából releváns
körülmények számbavétele.

a) a jellemzően konfliktussal járó jogvitarendezéshez
és büntetőjogi felelősség megítéléséhez kapcsolódó
bírósági épületekben előforduló rendkívüli események,
melyek az épület rendjét megzavarhatják, így a bírósági
épületek biztonságába vetett bizalom rombolására
alkalmasak;

6. Az előzetes tájékoztatás követelménye
6.1. Az érintett részére az adatkezelés megkezdése
előtt az alábbiakról kell előzetesen, az érintett számára
hozzáférhető módon, írásban tájékoztatást nyújtani:

b) a bírósági épületekbe ügyintézés és nyilvános
tárgyaláson való részvétel céljából a Bszi. 167.§ (1)
bekezdése értelmében bárki beléphet;

a) az adatkezelő, közös adatkezelés esetén adatkezelők
és képviselőik neve, elérhetősége,

c) a bírósági épületekben mind papír alapon, mind
elektronikusan
tárolt
adatvagyon
biztonságának
megőrzéséhez közérdek fűződik;

b) az adatkezelés jogalapja, és célja (kameránként, a
látószög feltüntetése mellett, a kamera a képfelvétel
rögzítése mellett közvetlen megfigyelésre is szolgál-e),

d) az épület nagysága, szintjeinek száma és az
épületbiztonságért felelős személyek száma, akik
egyidejűleg ellátják a feladatot, továbbá személyes
jelenlétük időbeli terjedelme;

c) adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve,
elérhetősége, végzett tevékenység leírása
d) a felvétel tárolásának helye és időtartama, az
időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az adott épületet ért biztonsági támadások száma,
jellege;

e) az adattárolás biztonságát nem veszélyeztető
formában közölt adatbiztonsági intézkedések,

f) alternatív biztonsági intézkedések lehetősége,
különösen ügyfélforgalom elől elzárt, beléptetőkártyával használható, naplózott belépést biztosító
épületrészek kialakítása;

f) az adatok megismerésére jogosult személyek köre,
g) a felvételeket milyen esetben,
személyek részére lehet továbbítani,

g) az érintetti érdekek, azaz a személyes adatok
védelméhez fűződő alapjog, így jelen szabályzat
tekintetében elsődlegesen a képmáshoz fűződő jog;

mely

szervek,

h) a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok,
i) milyen célból használhatja fel a felvételt a bíróság,

h) az érintetti jogok ügyfélbarát
jogérvényesítés garanciái;

biztosítása,

a
j) az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen
módon tudják gyakorolni,

i.) a megtett és az adatkezelés megkezdése előtt
megtenni tervezett adatbiztonsági intézkedések;

k) jogaik megsértése esetén milyen jogérvényesítési
eszközöket vehetnek igénybe.

j) az adatkezelés szűk körű időbeli korlátozottsága;
6.2. A tájékoztatás tartalmát az 1. melléklet tartalmazza
(az a helyi sajátosságokra figyelemmel módosítandó,
kiegészítendő). A tájékoztató a bíróság honlapján
az érintettek számára hozzáférhető. A tájékoztatót
közvetlenül a bejáratnál ki kell kifüggeszteni vagy az a

k) az igazságszolgáltatás méltósága tiszteletben
tartásának, a bíróság működése zavartalanságának és
az épülethasználat rendje betartásának a Bszi. 167. § (2)
bekezdése szerinti biztosítása;
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időtartama legfeljebb 30 nap.

bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívásnak megfelelően
a biztonsági szolgálatnál hozzáférhető. A tájékoztató a
kezelőirodában is elhelyezhető. A bírák és igazságügyi
alkalmazottak részére a tájékoztató tartalmát a helyben
szokásos módon kell ismertetni. Az új dolgozókat a
munkába állás előtt tájékoztatni kell a 6.1. pontban
felsoroltakról, amelynek tudomásulvételét aláírásukkal
igazolják.

8.3. A tárolás helye a bíróságok által üzemeltetett
kamerás megfigyelő rendszer részét képező digitális
videórögzítő készülékben vagy egyéb erre használt
számítástechnikai eszközben található, valamint a
biztonsági mentésre használt merevlemez, amelyeket a
bíróság saját helyiségében helyez el.
9. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek

6.3. Amennyiben a teljes tájékoztatás közzététele a
bejáratnál nem célszerű, a figyelemfelhívó tábla az
alábbi rövidített tartalmú tájékoztatást tartalmazza:
„Az épületben az élet, testi épség, személyi szabadság,
vagyonbiztonság
céljából
kamerarendszer
van
elhelyezve, mely mozgóképet rögzít. A kamerák
működésének helyét piktogram jelzi. A felvételt a bíróság
3 munkanapig tárolja. Az ezzel kapcsolatos részletes
tájékoztató a biztonsági szolgálatnál és a bíróság
honlapján elérhető.” A rövidített tájékoztatót tartalmazó
figyelemfelhívó táblán a bírósági honlapon megtalálható
teljes tájékoztatásra mutató QR-kód is elhelyezhető.

9.1. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek:
a Bszi. 16. §-ában meghatározott bíróság elnöke és
elnökhelyettese, továbbá az általa írásban feljogosított,
igazgatási feladattal megbízott bíró vagy igazságügyi
alkalmazott, valamint az épület biztonságáért felelős
további személyek, különösen a biztonsági szolgálat
tagjai. A beosztás, feladatkör megszűnése esetén a
jogosultságot haladéktalanul vissza kell vonni.
9.2. A hozzáférést és ennek megszüntetését az
Informatikai Főosztály/Osztály dolgozója biztosítja, és
egyidejűleg dokumentálja.

6.4. Az érintett jogok gyakorlásának biztosítását a
2. mellékletben meghatározott nyomtatvány segíti,
amelyet a biztonsági szolgálatnál el kell helyezni.

9.3. A hozzáférésre jogosult beosztásokat és
munkaköröket az érintetteknek szóló adatkezelési
tájékoztatóban
közzé
kell
tenni.
Amennyiben
hozzáférésre a bírósággal szerződéses jogviszonyban
lévő gazdálkodó szervezet munkavállalója, alvállalkozója
jogosult, úgy ennek tényét is fel kell tüntetni a gazdálkodó
szervezet nevének, cégjegyzékszámának, székhelyének
megjelölése mellett.

6.5. Az adatkezelési tájékoztatót és 2. melléklet szerinti
nyomtatványt a bíróság honlapján (link) is közzé kell
tenni, a vakok és gyengén látók számára akadálymentes
verzióban is. Kérésre a tájékoztatót a vakok és gyengén
látók számára fel kell olvasni.
7. A felvételkészítés célja

10. A felvételek felhasználása, továbbítás

7.1. A bíróságon kamerás megfigyelőrendszer az Szvtv.
31. § (1) bekezdése alapján az élet, testi épség és személyi
szabadság és vagyon védelme céljából működtethető
beleértve az adatvagyont, valamint a veszélyes
anyagokat. Az elvégzett adatvédelmi hatásvizsgálat
eredménye alapján a fenti cél eléréséhez ez a bíróság
rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.

10.1. A rögzített vagy valósidejű mozgóképfelvételt a
hozzáférésre jogosult személyek tekinthetik meg.
10.2. A rögzített felvétel megtekintésének helyét,
időpontját, időtartamát, célját, a megtekintő(k) nevét,
beosztását és a megtekintett felvétel azonosításra
alkalmas módon való feltüntetését jegyzőkönyvben kell
rögzíteni és azt az elnöki iratkezelési szabályok szerint
elnöki iratként iktatni, vezetni.

8. A kezelt adatok köre, tárolás időtartama és helye
8.1. A bírósági épületekben vagy épületeken elhelyezett
kamerák mozgóképet rögzítenek és folyamatosan
üzemelnek. A kamerák hangot nem rögzítenek.

10.3. A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy
szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy közigazgatási
eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási
hatóság, illetve más bíróság részére átadni. Az
adattovábbítás tényét, annak pontos tárgyát, jogalapját,
időpontját, a megkereső (címzett) nevét az elnöki
iratkezelés szabályai szerint dokumentálni kell.

8.2. A felvételek tárolásának ideje a rögzítéstől számított
3 munkanap, melynek elteltével -10.3 – 10.5. szerinti
felhasználás hiányában - haladéktalanul, automatikusan
törlésre kerül a felvétel, kivéve az Szvtv. 31. § (3)
bekezdésében meghatározott eseteket. Az Szvtv. 31.
§ (3) bekezdése alapján rögzített felvétel tárolásának

10.4. A felvétel továbbítására kizárólag az Ítélőtábla/ a
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a monitor zárt helyiségben elhelyezése nem lehetséges
és a biztonságért felelős személy a pultot őrizetlenül
hagyja, ki kell jelentkeznie a kameraszoftverből vagy
zárolnia kell a képernyőképet.

Törvényszék elnöke vagy elnökhelyettese engedélyével
kerülhet sor.
10.5. A felvétel munkabaleset kivizsgálásához,
fegyelmi eljáráshoz a tényállás felderítése érdekében
felhasználható.

12.2. Képernyőképről további felvétel, ideértve a
más eszközzel (pl. telefon) készített felvételt is, nem
készíthető.

11. A kamerák elhelyezése

12.3. A rögzítő-egység elhelyezésekor alapvető cél,
hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, ennek
érdekében minden fizikai biztonsági intézkedést meg kell
tenni. Az adatokat az adatvesztés elkerülése érdekében
redundáns módon kell tárolni.

11.1. A biztonsági kamerákat a bírósági épületben
és az ahhoz tartozó kültéri részeken egyaránt lehet
működtetni, így különösen bejáratnál, folyosón,
lépcsőházban, lifteknél továbbá ezeken felül az
elzárt részeken, udvarokban, garázsban, parkolóban,
tárgyi eszközök, készletek raktározására szolgáló
helyiségekben. Megfigyelhető a bírósági épület külső
homlokzata. A kamerák elhelyezhetőek - a szabályzatban
foglalt korlátozásokkal - az ügyfélfogadásra szolgáló
helyiségekben és a tárgyalóteremben. A kamerák helyét
az Ítélőtábla/ a Törvényszék elnöke határozza meg.

12.4. A felvételekhez való hozzáférést (hozzáférő
személye, megtekintés időpontja és oka, az esetleges
másolatkészítés megtörténte és indoka) naplózni kell.
12.5. A felvételekről biztonsági mentés készül, melynek
tárolási ideje azonos az eredeti képfelvétel megőrzési
idejével.

11.2. A kamerák működtetését a falon a kamera
legfeljebb 2 méteres körzetében elhelyezett piktogram
jelzi. Rejtett kamera nem üzemeltethető.

12.6. A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az azt
felismerő személynek haladéktalanul, a közvetlen
felettese egyidejű értesítése mellett, szolgálati úton
jelenteni kell az Ítélőtábla/ a Törvényszék elnökének, aki
a jelentést az OBH elnöke által meghatározott módon
és tartalommal az incidenstől számított 24 órán belül
továbbítja az OBH felé. Az adatvédelmi incidenst az OBH
adatvédelmi tisztviselője 48 órán belül elektronikusan
bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) felé az erre a célra kialakított elektronikus
felület szerinti adattartalommal. Az adatvédelmi incidens
nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem
jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

11.3 Nem irányul kamera olyan helyre, ahol a megfigyelés
az emberi méltóságot sérti, különösen a mosdóban,
illemhelyen,
öltözőben,
zuhanyzóban,
közösségi
helyiségben, könyvtárban, ebédlőben, konyhában,
dohányzásra kijelölt helyen, dolgozószobában, bírósági
vendégszobában történtek megfigyelésére.
11.4. A kamera látószöge nem irányul dolgozói
munkaállomásra, továbbá közterületre. A kamera
látószöge irányulhat az ügyfélfogadást rendszeresen
végző dolgozói munkaállomással közvetlenül határos
ügyfélfogadásra szolgáló területre, a tárgyalóteremben
az íróasztalok kivételével a bírói asztal előtti területre,
az ügyfelek ügyfélfogadás vagy tárgyalás alatti
magatartásának megfigyelése céljából.

12.7. Az Ítélőtábla/ a Törvényszék elnöke az incidens
tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi
azon technikai, szervezési intézkedéseket, amelyek az
adatvédelmi incidens orvoslására illetve az okozott
hátrány enyhítésére alkalmasak.

11.5. A biztonsági kamera által felvett kép felbontása a
kamerás biztonsági rendszer működtetésének céljához
igazodik. A kamerát az arányosság elvére figyelemmel
a cél eléréséhez szükséges legkisebb felbontásra kell
beállítani.

12.8. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az
érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését
lényegesen befolyásoló következményekkel járhat, az
érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul
tájékoztatni kell.

12. Alapvető adatbiztonsági intézkedések
12.1. A képfelvétel megtekintésére szolgáló monitort
úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személy ne láthassa
a kameraképet, ennek érdekében a monitort lehetőség
szerint elzárt, kulccsal vagy biztonsági kóddal nyitható
helyiségben célszerű elhelyezni. Abban az esetben, ha
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III. Fejezet

14.4. A kérelem a 2. mellékletben szereplő nyomtatvány
megfelelő kitöltésével is előterjeszthető, azt az érintett
személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja.
A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a
biztonsági szolgálaton és a bíróság honlapján egyaránt
elérhető. A kérelemről az Ítélőtábla/ a Törvényszék
elnöke, elnökhelyettese vagy az általa kijelölt személy
dönt. Amennyiben a kérelmet nem teljesíti, annak
indokairól a benyújtástól számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban,
a kérelem elektronikus benyújtása esetén, elektronikus
úton ad tájékoztatást.

Az érintett joggyakorlásának biztosítása
13. A hozzáféréshez való jog
13.1. Az érintett jogosult személyes adatainak
kezeléséről,
a
kezelés
céljáról,
jogalapjáról,
időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának
szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi
incidens
körülményeiről,
hatásairól,
a
megtett
intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és
céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintetti
jogokról, joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról
tájékoztatást kérni. A kérelmet a 2. melléklet szerinti
nyomtatványon is előterjesztheti, melyről az Ítélőtábla/
a Törvényszék elnöke, elnökhelyettese vagy az általa
kijelölt személy a benyújtástól számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban,
a kérelem elektronikus benyújtása esetén elektronikus
úton ad tájékoztatást.

14.5. A bíróság az érintettnek a 2. melléklet szerinti
személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi
bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása
alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott
hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos
érdeke alapján jogosult a bíróság az adatkezelésre.
15. A betekintéshez való jog
15.1. Az érintett a képfelvétel keletkezésének
időpontjától számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy
a róla készült felvételekbe betekinthessen, a kérelmet
a 2. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő
kitöltésével is előterjesztheti. A kérelemről az Ítélőtábla/
a Törvényszék elnöke, elnökhelyettese vagy az általa
kijelölt személy dönt, a kérelemről való döntésig a
személyes adat nem törölhető, ennek megakadályozása
érdekében a kérelmet haladéktalanul be kell mutatni az
elbírálásra jogosult igazgatási vezetőnek. A betekintést
ügyfélfogadási időben előre egyeztetett időpontban
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell
biztosítani.

13.2. A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a
biztonsági szolgálaton és a bíróság honlapján egyaránt
elérhető.
13.3. A bíróság az érintettnek a 2. melléklet szerinti
személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi
bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása
alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott
hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos
érdeke alapján jogosult a bíróság az adatkezelésre.
14. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való
jog

15.2.
Az
érintett
a
képmását
tartalmazó
mozgóképfelvételről a 15.1. pontban foglaltak szerint
abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más
érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.

14.1. Az érintett a képfelvétel készítésétől számított
3 munkanapon belül jogos érdeke esetén az ok
feltüntetésével kérheti a felvétel zárolását. A kérelmet
haladéktalanul – még az automatikus törlés előtt – be
kell mutatni az elbírálásra jogosultnak.

15.3. A bíróság az érintettnek a 2. melléklet szerinti
személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi
bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása
alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott
hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos
érdeke alapján jogosult a bíróság az adatkezelésre.

14.2. A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága
esetén az érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét
biztosítani kell. Az érintett felvételrészt a bíróság
az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű
feltüntetésével megjelöli és annak az egyéb adatoktól
elkülönített tárolását biztosítja.

16. A tiltakozáshoz való jog

14.3. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt
indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek
nincs helye.

16.1. Az érintett jogosult az Ítélőtábla/ a Törvényszék
elnökéhez címzett levélben vagy elektronikus levélben az
adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés
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19. Egyéb rendelkezések

jogalapja a bíróság jogos érdeke. A kérelmet az érintett
a 2. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő
kitöltésével is előterjesztheti.

19.1. Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintetti
jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az
érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét a
bíróság személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását
követően teljesíti.

16.2. A kérelemről az Ítélőtábla/ a Törvényszék elnöke,
elnökhelyettese vagy az általa kijelölt személy egy
hónapon belül dönt. A kérelem elutasítását a bíróság
indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot a
bíróság zárolja. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az
erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem
akadályozza.

19.2. Amennyiben nem igazságügyi alkalmazottak látják
el a bírósági épület őrzésének, rendfenntartásának
feladatait, úgy jelen szabályzat rendelkezéseinek
alkalmazását a biztonsági szolgálat feladatait részletező
szerződésben kell kikötni.

16.3. Az érintettnek a tiltakozáshoz kapcsolódó
személyes adatait a bíróság a kérelem elbírálása és
annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett
hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem
adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy
jogos érdeke alapján jogosult a bíróság az adatkezelésre.

20. Hatálybalépés
20.1. Jelen
hatályba.

17. A törléshez való jog

szabályzat

……………………………….-én

lép

1. melléklet a kamerás megfigyelő rendszer
üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezeléséről
szóló szabályzathoz

17.1. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait
tartalmazó felvételt törölje a bíróság, ha kezelése
jogellenes. A kérelmet az érintett a 2. mellékletben
szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is
előterjesztheti. A kérelemről az Ítélőtábla/Törvényszék
elnöke, elnökhelyettese vagy az általa kijelölt személy
25 napon belül dönt. A kérelem elutasítását indokolni
köteles.

Adatkezelési tájékoztató
az Ítélőtáblán/ a Törvényszéken üzemeltetett
biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről
Bevezetés
Az Ítélőtábla/ a Törvényszék, valamint az illetékességi
területén működő járásbíróságok, közigazgatási és
munkaügyi bíróság ingatlanait, így az épületeket, a
bírósági parkolót, az udvart kizárólagosan vagy másik
közhatalmi szervvel közösen használja. Ezen területek a
kamerás megfigyelésre vonatkozó jogszabályok szerint
magánterületnek minősülnek, amelyet a vonatkozó
szabályok betartásával bíróság kamerákkal figyel meg.
A kamerák megfigyelhetik az épület falánál, bejáratánál
történteket.

17.2. Az érintettnek a 2. melléklet szerinti személyes
adatait a bíróság a kérelem elbírálása és annak későbbi
bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása
alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott
hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos
érdeke alapján jogosult a bíróság az adatkezelésre.
18. A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének
további lehetőségei
18.1. Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő
jogának a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetése
során történő megsértése és az ezzel kapcsolatos
érintetti joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén
jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint
bírósághoz fordulhat.

A kamerás megfigyelésre az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április
27.), Általános adatvédelmi rendelet, (röviden GDPR)
általános szabályai mellett elsődlegesen a személyés vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: Szvtv.) 28.§ (2) bekezdését, 30 - 31.§át és emellett az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

18.2. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5.,
ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv.
22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.
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A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője

területre belép.
Azokban az esetekben, amikor személyi szabadságától
törvény erejénél fogva meg van fosztva vagy egyébként
jogszabályi kötelezettsége az épületben való megjelenés,
illetőleg személyes érdeke, hogy oda belépjen, úgy az
adatkezelés jogalapja a bíróság jogos érdeke (GDPR 6.
cikk (1) f) pont ).

A kamerákat az Ítélőtábla/ a Törvényszék (székhely,
cím, képviselő, email, telefon) a biztonsági szolgálat
közreműködésével üzemelteti, /ennek során külön
jogviszony keretében vagyonőrt (név, cégjegyzékszám,
székhely) alkalmaz.
A kezelt adatok köre

E mérlegelési folyamatot (érdekmérlegelési teszt) a
bíróság dokumentálta és az összes körülményt számba
véve megállapította, hogy az Ön és az épületben
tartózkodó további személyek biztonsága, az épület
rendjének megőrzése és vagyonbiztonság érdekében,
– figyelemmel a felvételek rövid tárolási idejére, a
gondos adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett
joggyakorlását biztosító garanciális szabályokra is – a
kamerás megfigyelő rendszer működtetése jogszerű.
A mérlegelés eredménye alapján összességében
az adatkezeléssel elérhető előny meghaladja a
felvételkészítéssel és tárolással Önnek okozott hátrányt,
és nem okoz jelentős érdeksérelmet.

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által
megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel
együtt a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás
megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.
A kamerák telepítési helye

Kamera
sorszáma
(rögzített
/mozgatható)

Pontos
helyszín

Látószög
iránya

Megfigyelés
célja

Jogalapja

A felvételek tárolásának időtartama és helye
Ráutaló
magatartás/
bíróság
jogos
érdeke
Ráutaló
magatartás/
bíróság
jogos
érdeke

A felvétel készítésének célja

A bíróság a felvételeket (és az arról készített biztonsági
mentést) a rögzítéstől számított 3 munkanapig tárolja
és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a
felvételeket meghatározott célból felhasználja. A
bíróság a felvételeket a székhelyén található digitális
videórögzítő készülékben vagy egyéb erre használt
számítástechnikai eszközben található, valamint a
biztonsági mentésre használt merevlemez, amelyeket a
bíróság saját helyiségében helyez el.
A felvételekhez hozzáférő személyek
A felvételhez a bíróság elnöke, elnökhelyettese vagy
az általuk kijelölt igazgatási feladattal megbízott bíró
vagy igazságügyi alkalmazott fér hozzá a feladataik
ellátása érdekében. A hozzáférést a bíróság informatikai
szervezeti egysége biztosítja. A megtekintéseket és az
azt végző személyt, az adatok megismerésének okát és
idejét az esetleges adattovábbítást a belső szabályzatunk
szerinti tartalommal nyilvántartásban rögzítjük. A
digitálisan rögzített felvételekhez külső hálózatról nem
lehet hozzáférni. A kamerák által közvetített élőképet
a biztonsági szolgálatot ellátó személyek figyelemmel
kísérik, mely személyek igazságügyi alkalmazottak/
az
üzemeltetőnél
jelzett
gazdálkodó
szervezet
alkalmazásában állnak.

A kamerás megfigyelőrendszert a bíróság a
vagyonvédelem, a személyi biztonság megteremtése,
valamint a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő
cselekmények megelőzése és bizonyítása érdekében
azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok
alapján a fenti cél eléréséhez ez a bíróság rendelkezésére
álló leghatékonyabb eszköz.
A felvétel készítésének jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön ráutaló magatartással,
jelen tájékoztatás ismeretében adott hozzájárulása.
Az Szvtv. alapján ráutaló magatartásnak minősül az,
ha a kamerás megfigyelésre vonatkozó adatkezelési
tájékoztatás ismeretében a kamerával megfigyelt
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A felvételek felhasználása

- milyen módon és hova kéri a tájékoztatást (e-mail
útján, postai úton, faxon).

A felvételeket az alábbi esetekben használja fel
bíróságunk:

Kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszolunk. A
kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely
a biztonsági szolgálaton elérhető, a bíróság honlapjáról
(link) letölthető.

- a minősített, illetőleg személyes és különleges adatokat
érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,

2. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

- a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának
észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez,

Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 munkanap
után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel
keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon
belül kérheti a felvételek zárolását. A kérelmében meg
kell jelölnie, hogy

- a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése
érdekében,
- fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása,
illetve munkabaleset kivizsgálása érdekében

- mely napon és mikor (hány órakor) illetve milyen idő
intervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák
által készített felvétel zárolását kéri,

- az érintett és akinek jogát vagy jogos érdekét a
képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása
érdekében.

- milyen okból kéri a felvétel zárolását.

Adatbiztonsági intézkedések

A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti,
mely a biztonsági szolgálaton elérhető, a bíróság
honlapjáról (link) letölthető. Kérelmére 25 napon belül
válaszolunk.

A személyes adatok tárolásához más szolgáltatását
a bíróság nem veszi igénybe, adatfeldolgozót
alkalmazhat. A bíróság informatikai, technikai és
személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy
a kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan
hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatás,
idő előtti megsemmisülés ellen. Az adatokhoz való
hozzáférést a program naplózza, a betekintésről,
esetleges továbbításról feljegyzés is készül. Az esetleges
adatvédelmi incidenseket a bíróság nyilvántartja, az OBH
adatvédelmi tisztviselőjének és a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnak 72 órán belül
bejelenti.

Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a
szükséges hatósági, bírósági eljárást is, hiszen a bíróság
a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki.
3. Betekintéshez való jog.
Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 munkanap
után automatikusan törlődnek Ön a képfelvétel
keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon
belül kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe
betekinthessen. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai
1. Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog

- mely napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely
kamerák által készített felvételbe kíván betekinteni,

Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 munkanap
után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel
keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon
belül írásbeli tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható
a felvételen Önnel összefüggésben. A kérelmében meg
kell jelölnie, hogy

A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti,
mely a biztonsági szolgálaton elérhető, a bíróság
honlapjáról (link) letölthető.

- milyen napon és mikor (hány órakor) készült,
illetve mely kamerák által készített felvételen látható
cselekmények leírását kéri,

A felvételről másolatot csak abban az esetben tudunk
biztosítani fenti feltétel teljesülése esetén, amennyiben
más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.

- melyik napon kíván betekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre
munkaidőben időpontot jelölhet meg. A betekintésre a

- miről ismerhetjük fel Önt,
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Az érintettként történő joggyakorlás során megadott
személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján a kérelem
teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5
évig kezeljük. Amennyiben nem adott hozzájárulást az
adatkezeléshez, úgy saját jogos érdeke alapján jogosult
a bíróság az adatkezelésre.

bíróság székhelyén van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét
arra, hogy ha a kérelme beérkezésétől számított 30
napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a
felvételt töröljük.
4. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult a kamerás megfigyeléssel együtt járó
adatkezelés ellen írásban az Ítélőtábla/ a Törvényszék
elnökéhez címzett levélben vagy elektronikus levélben
tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a
bíróság jogos érdeke és az az álláspontja, hogy az Ön
személyes adataihoz fűződő joga a bíróság érdekénél
fontosabb. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány
segíti, mely a biztonsági szolgálaton elérhető, a bíróság
honlapjáról (link) letölthető. A tiltakozásra egy hónapon
belül válaszolunk.
5. Törléshez való jog
A felvételek 3 munkanap után automatikusan törlődnek,
így ezen időtartam elteltével az Önről készült felvételt
(személyes adatot) nem kezeljük. Amennyiben valamely
technikai probléma okán az ismertetett adatkezelési
időtartam elteltével is kezelnénk a személyes adatát,
kérheti annak törlését. A kérelem előterjesztését
formanyomtatvány segíti, mely a biztonsági szolgálaton
elérhető, a bíróság honlapjáról (link) letölthető.
Kérelmére 25 napon belül válaszolunk.
6. Helyesbítéshez való jog
Mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés esetében
fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való jogának
gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatóak. Az
Ön helyesbítéshez való joga kizárólag az érintettként
történő joggyakorlása során megadott személyes
adatai kezelésével összefüggésben merülhet fel. Ezzel
összefüggő kérelmére 25 napon belül válaszolunk.
Jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az Ítélőtábla/ a
Törvényszék adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, a
bíróságnál polgári pert kezdeményezhet az Ítélőtábla/
a Törvényszék, mint alperes ellen az Infotv. 23. §-ának
rendelkezései szerint.
A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a
alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410, email:
ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni.
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2. melléklet a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezeléséről szóló
szabályzathoz
Nyomtatvány az érintett jogainak gyakorlásához
Címzett: Az Ítélőtábla/ a Törvényszék elnöke
Iktatási szám: ..El.
Kérelem érkezésének pontos időpontja (óra, perc):

Érintett neve Joggyakorlás típusa:
és
 tájékoztatás
elérhetősége
kérése (mi
látható a
felvételen,
adattovábbítás,
incidens)



zárolás kérése
(adatkezelés
korlátozása)



betekintés
kérése



törlés kérése



tiltakozás

Felvétel
készítésének
pontos:
helye és

Miről ismerhető fel
Ön a felvételen?
(tájékoztatás
kérése esetén
töltendő ki)

Kérelem
elbírálásának
eredményét az
alábbi módon
kérem eljuttatni:

ideje (nap, óra,
perc)
(email, posta,
helyszíni
betekintés, utóbbi
esetén annak
javasolt időpontja)

Kérem személyes adataim tekintetében tájékoztatásomat az alábbiakról:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiltakozom személyes adataim kezelése ellen, ennek indokai:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
További észrevételeim:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt,

aláírás

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése illetve a teljesítés
bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék.
Kelt,

aláírás
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89.SZ/2018. (VIII. 1.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalnál huszonhárom
felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és
az Országos Bírósági Hivatal létszámáról szóló
38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

HATÁROZATOK
86.SZ/2018. (VII. 25.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának 2018. július 13. napján
benyújtott módosításait jóváhagyom.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, az Országos Bírósági Hivatalnál
2018. augusztus 1-jei hatállyal 23 felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról
szóló 38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 2. pontját:

87.SZ/2018. (VII. 26.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

2.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 116 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 291 fő
Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
328 fő.

A Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. június 25. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

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

90.SZ/2018. (IX. 11.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

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

88.SZ/2018. (VII. 26.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

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 a
„Bírósági Közvetítés Munkacsoport”-ot.

A Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. június 22. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2019. szeptember hó 30. napjáig meghosszabbítom.

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

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke
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91.SZ/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói, két közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói és három
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
számú határozat módosításáról

92.SZ/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék területén két
törvényszéki bírói álláshely megszüntetéséről
és a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 27.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
számú határozat módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén
•
egy törvényszéki bírói álláshelyet (85. számú) 2018.
szeptember 1. napjától 2019. február 28. napjáig,
•
egy törvényszéki bírói álláshelyet (61. számú)
2018. szeptember 1. napjától 2019. május 31. napjáig
megszüntetek.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
egy törvényszéki bírói álláshelyet (100. számú)
2018. szeptember 1. napjától 2018. december 31.
napjáig,
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyet (811. számú) 2018. szeptember 1. napjától
2018. december 15. napjáig,
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyet (810. számú) 2018. szeptember 1. napjától
2019. január 31. napjáig,
egy járásbírósági bírói álláshelyet (574. számú)
2018. szeptember 1. napjától 2019. január 14. napjáig,
egy járásbírósági bírói álláshelyet (342. számú)
2018. szeptember 1. napjától 2019. január 15. napjáig,
egy járásbírósági bírói álláshelyet (520. számú)
2018. szeptember 1. napjától 2019. december 31.
napjáig megszüntetek.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosítom
a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
27.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:
1. Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám
1.1.9. törvényszéki bíró: 31 fő,
Törvényszéki bírói létszám összesen: 50 fő
Bírói létszám mindösszesen: 172 fő
3. A Miskolci Törvényszék engedélyezett létszáma
710 fő.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosítom
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:

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

1. Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 238 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 332 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 341 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 392 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.5 közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 69 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 75 fő
Bírói létszám mindösszesen: 799 fő

93.SZ/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalnál öt bírói
álláshely megszüntetéséről és
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámáról szóló 38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
határozat módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, az Országos Bírósági Hivatalnál
2018. szeptember 1-jei hatállyal öt bírói álláshelyet
megszüntetek.

3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2955 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról
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alakítok át.

szóló 38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 1. pontját:

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 28.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1.
pontját:

1. Bíró: 32 fő
Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
összesen: 323 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 22 fő

94.SZ/2018. (IX. 17.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszéken egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely vezetői
álláshellyé átalakításáról és
a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 30.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
határozat módosításáról

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

96.SZ/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely járásbírósági bírói álláshellyé
átalakításáról és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Szegedi Törvényszék területén
2018. szeptember 1-jei hatállyal egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyet vezetői álláshellyé
alakítok át.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Fővárosi Törvényszék területén 2018.
október 1-jei hatállyal egy közigazgatási és munkaügyi
bírósági bírói álláshelyet (686. számú) járásbírósági bírói
álláshellyé alakítok át.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
30.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 2. pontját:
2.1. vezető: 33 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 161 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. pontját:

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

1. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 342 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 393 fő

95.SZ/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely csoportvezető
bírói álláshellyé történő átalakításáról és
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 28.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
határozat módosításáról

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 68 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 74 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Nyíregyházi Törvényszék területén
2018. október 1-jei hatállyal egy törvényszéki bírói
álláshelyet (24. számú) csoportvezető bírói álláshellyé

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke
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5. dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság csoportvezető bírája, címzetes törvényszéki bíró,
6. Trappné dr. Kiszely Rita, a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság elnöke, címzetes törvényszéki bíró,
7. dr. Tatár Ágnes, a Soproni Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró,
8. dr. Stefánné dr. Nemes Erika, a Miskolci Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró,
9. Tóthné dr. Juhász Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
10. dr. Stelzámer Ottó, a Pécsi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
11. Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró,
12. dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyi, a Szombathelyi
Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,

HATÁROZATOK
37/2018. (III. 13.) OBT
határozat
a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak
Juhász Andor-díj adományozásáról és a 2018.
évi címadományozásáról
Az Országos Bírói Tanács
Juhász Andor-díj
arany fokozatát
1. dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes, a Kúria nyugalmazott
tanácselnöke,
2. dr. Kozma György, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke,
3. dr. Csere Katalin Julianna, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke,
4. Tamáné dr. Nagy Erzsébet, a Kúria nyugalmazott
tanácselnöke,
5. Fermanné dr. Polák Zita, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke,
6. Gyurisné dr. Komlóssy Éva, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke,
7. dr. Kun Zsuzsanna, a Budai Központi Kerületi Bíróság elnöke, címzetes törvényszéki bíró,
8. Kapossyné dr. Czene Magdolna, a Gyulai Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
9. dr. Beznicza Árpád, a Zalaegerszegi Törvényszék
kollégiumvezetője, címzetes táblabíró,
10. dr. Tóth Éva Erzsébet, nyugalmazott kúriai bíró, a
Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke,

bronz fokozatát
1. Veresné Oravecz Ildikó, a Kúria nyugalmazott tisztviselője,
2. Csapó Imréné, a Kúria írnoka,
3. Kovács Sándorné, a Győri Ítélőtábla tisztviselője,
4. Képíróné Nagy Katalin, a Debreceni Törvényszék
irodavezetője,
5. Elek Imre Gáborné, a Debreceni Törvényszék statisztikusa,
6. Zsivora Ilona Ágnes, az Egri Törvényszék Gazdasági
Hivatalának vezetője,
7. Madarász Erika, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Hivatalának tisztviselője,
8. Kissné Kovács Mária, a Pesti Központi Kerületi Bíróság irodavezető tisztviselője,
9. Mertuszné Hermann Mária, a Miskolci Törvényszék
tisztviselője,
10. Nagyné Orosz Éva, a Miskolci Járásbíróság tisztviselője,
11. Vágvölgyi Andrea Erika, a Bicskei Járásbíróság
irodavezetője,
12. Deákné Szécsi Ildikó Margit, a Szolnoki Törvényszék
tisztviselője,
13. Grüll Istvánné, a Veszprémi Járásbíróság tisztviselője,
14. Csákné Bodor Zsuzsanna, a Tapolcai Járásbíróság
írnoka,
15. Takácsné Levolt Ildikó, a Zalaegerszegi Járásbíróság
elnöki irodavezetője,
16. Németh Lászlóné, a Szombathelyi Törvényszék
irodavezetője,

Posztumusz Juhász Andor-díj arany fokozatát
11. néhai Kizmanné dr. Oszkó Marianne, a Fővárosi
Ítélőtábla tanácselnöke,
12. néhai dr. Katinszky Márta Cecília, a Fővárosi Ítélőtábla bírája,
13. néhai dr. Nánási Illés, a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
ezüst fokozatát
1. dr. Udvary Katalin, a Kúria nyugalmazott bírája,
2. dr. Mató Ágnes, a Fővárosi Ítélőtábla bírája,
3. Benkóné Karsai Ilona, a Monori Járásbíróság bírósági ügyintézője,
4. dr. Pardy Annamária, a Debreceni Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
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Zeöldné dr. Király Anita, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája,
dr. Fitos Szilvia, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája,
dr. Annau Mónika, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája,
Ratkovics Gáborné dr., a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája,
dr. Kerékgyártó Krisztina, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája,
dr. Kis Ilona Ágnes, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírája,
dr. Trecska Annamária, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírája,

17. Nagy Árpádné, a Balassagyarmati Járásbíróság
tisztviselője,
részére adományozza.
Az Országos Bírói Tanács 2018. július 15-ei hatállyal
dr. Kollár Márta, a Kúria tanácselnöke részére kúriai tanácsos címet,
dr. Lesenyei Terézia, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke
részére címzetes kúriai bírói címet adományoz.
Az Országos Bírói Tanács 2018. július 15-ei hatállyal
dr. Székely Gabriella, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke,
dr. Tatai Mónika, a Gyulai Törvényszék bírája,
Gieszné dr. Boda Orsolya Ilona, a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnöke,
dr. Vighné dr. Tigyi Anikó, a Szolnoki Törvényszék bírája
részére címzetes táblabíró címet adományoz.

a Győri Törvényszék területén
dr. Fehér Krisztina Éva, a Győri Járásbíróság csoportvezető bírája,
dr. Konarik Attila, a Győri Járásbíróság bírája,
dr. Kovács Gergely, a Győri Járásbíróság bírája,

Az Országos Bírói Tanács 2018. július 15-ei hatállyal

a Gyulai Törvényszék területén
dr. Magyar Gyöngyvér, a Gyulai Járásbíróság bírája,

a Balassagyarmati Törvényszék területén
dr. Keményfy Gyula, a Salgótarjáni Járásbíróság bírája,

a Kaposvári Törvényszék területén
dr. Pankasz Anita, a Siófoki Járásbíróság bírája,
a Kecskeméti Törvényszék területén
dr. Borbényi Katalin, a Kecskeméti Járásbíróság bírája,

a Budapest Környéki Törvényszék területén
dr. Klement Katalin, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
bírája,
dr. Kun Mariann, a Budaörsi Járásbíróság bírája,
dr. Prodán-Papp Ágnes, a Budakörnyéki Járásbíróság
bírája,
dr. Skrabski Luca Mária, a Budakörnyéki Járásbíróság
bírája,

a Miskolci Törvényszék területén
dr. Varga Zsolt, a Szikszói Járásbíróság elnöke,
dr. Pallagi István, az Ózdi Járásbíróság elnöke,
a Nyíregyházi Törvényszék területén
dr. Bartha Andrea Éva, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája,
dr. Kocsis Zoltán, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája,
dr. Rozsályi Sándor, a Fehérgyarmati Járásbíróság bírája,

a Debreceni Törvényszék területén
dr. Szántainé dr. Tóth Krisztina, a Debreceni Járásbíróság bírája,
a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Kovács József, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
elnöke,
dr. Szirtes Alexandra Anna, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elnökhelyettese,
dr. Morvai Ildikó Judit, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája,
dr. Gebe Zoltán, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája,
dr. Ilovszky Adrienn, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája,
dr. Ledeczki Tünde, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája,
dr. Mohos Marianna, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája,

a Szegedi Törvényszék területén
dr. Nóvé Ágnes, a Szegedi Járásbíróság csoportvezető
bírája,
dr. Fekete Mária, a Szegedi Járásbíróság bírája,
a Székesfehérvári Törvényszék területén
dr. Gerber Csilla, a Székesfehérvári Járásbíróság elnökhelyettese,
Spannerné dr. Csatári Zsuzsanna, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája,
dr. Tóth Orsolya, a Dunaújvárosi Járásbíróság bírája,
a Szombathelyi Törvényszék területén
dr. Gál Gyöngyi Teréz, a Szombathelyi Járásbíróság bírája,
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a Debreceni Törvényszék területén
Molnár Tiborné, a Hajdúböszörményi Járásbíróság tisztviselője,

a Tatabányai Törvényszék területén
dr. Balog Katalin, az Esztergomi Járásbíróság bírája
részére címzetes törvényszéki bíró címet adományoz.

a Fővárosi Törvényszék területén
Takácsné Veres Tünde, a Fővárosi Törvényszék bírósági
ügyintézője,
Zsóriné Avar Marianna, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettese,
Balogh Noémi, a Fővárosi Törvényszék bírósági ügyintézője,
Mészáros Miklós, a Fővárosi Törvényszék Informatikai
Főosztályának tisztviselője,
Pásztorné Hefler Ágota, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője,
Telekiné Bónis Mónika, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági ügyintézője,

Az Országos Bírói Tanács 2018. július 15-ei hatállyal
a Kúrián
Nagyné dr. Tóth Hajnalka, a Kúria bírósági titkára,
a Győri Ítélőtáblán
dr. Gaál Mariann, a Győri Ítélőtábla bírósági titkára,
a Balassagyarmati Törvényszék területén
dr. Soós József, a Salgótarjáni Járásbíróság bírósági titkára,
a Debreceni Törvényszék területén
dr. Juhász Kinga, a Debreceni Törvényszék bírósági titkára,

a Kaposvári Törvényszék területén
Pákolicz Gabriella, a Kaposvári Törvényszék bírósági
ügyintézője,
a Miskolci Törvényszék területén
Sipos Zsoltné, a Miskolci Törvényszék bírósági ügyintézője,

a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Dorkó Katalin, a Fővárosi Törvényszék Elnökségének
csoportvezető bírósági titkára,
dr. Bakos Gábor Vilmos, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkára,
dr. Csefkó Júlia Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírósági titkára,
dr. Gubucz Viktória, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkára,

a Tatabányai Törvényszék területén
Keczkó László, a Tatabányai Törvényszék Informatikai
Osztálya osztályvezetője,
Szabó Enikő, a Tatabányai Járásbíróság bírósági ügyintézője,
Varga Katalin, a Tatabányai Törvényszék Gazdasági Hivatala főosztályvezetője,

a Szegedi Törvényszék területén
dr. Erdélyi Henrietta, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkára,

az Országos Bírósági Hivatalban
Koreny Ildikó, az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési
Főosztály osztályvezetője

a Tatabányai Törvényszék területén
dr. Jancsó-Tóth Eszter, az Esztergomi Járásbíróság bírósági titkára

részére főtanácsosi címet adományoz.
Az Országos Bírói Tanács 2018. július 15-ei hatállyal

részére főtanácsos címet adományoz.

a Balassagyarmati Törvényszék területén
Romhányiné Megyeri Katalin, a Salgótarjáni Járásbíróság elnöki irodavezetője,
a Budapest Környéki Törvényszék területén
Belánné Csiki Irén, a Váci Járásbíróság tisztviselője,

Az Országos Bírói Tanács 2018. július 15-ei hatállyal
a Balassagyarmati Törvényszék területén
Garamvölgyi Györgyné, a Balassagyarmati Törvényszék
Gazdasági Hivatala csoportvezetője,

a Debreceni Törvényszék területén
Szabó Andrásné, a Debreceni Törvényszék tisztviselője,

a Budapest Környéki Törvényszék területén
Kun Éva, a Budapest Környéki Törvényszék Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője,
Tóth Teréz, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági
ügyintézője,
Ivanics Anikó, a Budakörnyéki Járásbíróság tisztviselője,

a Fővárosi Törvényszék területén
Albert Katalin, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
Derdákné Habony Magdolna, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,
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a Szegedi Törvényszék területén
Baksa Zsuzsanna, a Szegedi Törvényszék elnöki irodavezetője,
Csesznek József Attiláné, a Szegedi Járásbíróság írnoka,

Borbély Mihály, a Fővárosi Törvényszék Informatikai
Főosztályának csoportvezetője,
Lénártné Kraut Andrea Margit, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezetője,
Paulovits Tiborné, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője,
Horváthné Rákóczi Éva, a Pesti Központi Kerületi Bíróság irodavezetője,
Garamvölgyiné Borsodi Andrea, a Pesti Központi Kerületi Bíróság irodavezetője,
Toma Julianna, a Pesti Központi Kerületi Bíróság tisztviselője,
Molnár-Fellner Éva, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetője,
Sáfárné Zakariás Mária, a Pesti Központi Kerületi Bíróság irodavezetője,
Szécsi Józsefné, a Pesti Központi Kerületi Bíróság tisztviselője,
Galambos Éva, a Pesti Központi Kerületi Bíróság tisztviselője,
Némethné Buzás Csilla Anikó, a Budai Központi Kerületi
Bíróság irodavezetője,
Várnainé Ilcsik Marietta, a Budai Központi Kerületi Bíróság irodavezetője,
Váradi Györgyné, a Budai Központi Kerületi Bíróság
tisztviselője,
Benkő Henrietta, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
irodavezetője,
Kiss Mária, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
irodavezetője,
Kállai Henrietta, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettese,
Sinkáné Tomanovics Ilona, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság irodavezetője,

a Pécsi Törvényszék területén
Bedő Tivadarné, a Pécsi Törvényszék irodavezetője,
a Szekszárdi Törvényszék területén
Wenhardtné Bak Zsuzsanna, a Szekszárdi Törvényszék
irodavezetője,
a Székesfehérvári Törvényszék területén
Orosz Lászlóné, a Székesfehérvári Járásbíróság jegyzőkönyvvezetője,
Schwarczné Grüll Valéria, a Székesfehérvári Járásbíróság jegyzőkönyvvezetője,
a Tatabányai Törvényszék területén
Szarka Noémi, az Esztergomi Járásbíróság végrehajtási
ügyintézője
az Országos Bírósági Hivatalban
Ádám Katalin, az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési
Főosztályának tisztviselője,
Lábos Gábor, az Országos Bírósági Hivatal Elektronikus
Eljárások Főosztályának tisztviselője
részére tanácsosi címet adományoz.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

38/2018. (III. 13.) OBT
határozat
a Bírósági Szolgálatért Oklevél
2018. évi adományozásáról

a Győri Törvényszék területén
Keleti Lajosné, a Győri Járásbíróság jegyzőkönyvvezetője,
Vámos Arnoldné, a Győri Törvényszék jegyzőkönyvvezetője,

Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért Oklevélben elismerését fejezi ki

a Kaposvári Törvényszék területén
Csongrádi Imréné, a Kaposvári Törvényszék statisztikusa,

1. Szabóné dr. Kormos Edit Klára, az Egri Törvényszék
bírája,
2. dr. Berkiné dr. Lakatos Katalin, a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
tanácselnöke,
3. Kapossyné dr. Czene Magdolna, a Gyulai Törvényszék tanácselnöke,
4. Galiné Szabó Ilona, a Nyíregyházi Törvényszék
irodavezetője,
5. dr. Lengyelné Pankotai Erzsébet, a Nyíregyházi Törvényszék tisztviselője,
6. dr. Saághy Ferenc László, a Pécsi Törvényszék taná-

a Miskolci Törvényszék területén
Kabainé Földi Katalin, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki irodavezetője,
Schweitzer Györgyné, a Kazincbarcikai Járásbíróság elnöki irodavezetője,
Soóváryné Dula Enikő, a Miskolci Törvényszék tisztviselője,
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14. dr. Czepó Katalin, járásbírósági bíró, (Békéscsabai
Járásbíróság)
15. Petrásné dr. Czeczon Katalin járásbírósági bíró,
(Orosházi Járásbíróság)
16. Szondáné dr. Blastyák Ilona járásbírósági bíró,
(Orosházi Járásbíróság)
17. dr. Husek Dániel elnökhelyettes, (Kecskeméti Törvényszék)
18. dr. Varga Zsolt járásbírósági elnök, (Szikszói Járásbíróság)
19. dr. Gálné dr. Mátyus Zsuzsa Mária járásbírósági
bíró, (Kazincbarcikai Járásbíróság)
20. Hajduné dr. Bencs Beáta Judit járásbírósági bíró,
(Miskolci Járásbíróság)
21. dr. Répássy Árpádné dr. Német Laura törvényszéki bíró, (Miskolci Törvényszék)
22. dr. Rippert László elnökhelyettes, (Szekszárdi Járásbíróság)
23. dr. Zsitva Ágnes kollégiumvezető-helyettes, (Székesfehérvári Törvényszék)
24. dr. Pócs Teodóra törvényszéki bíró, (Szolnoki Törvényszék)
25. dr. Tóth Zoltán elnök, (Szombathelyi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság)
26. dr. Schadt Krisztián elnökhelyettes, (Pécsi Törvényszék)
27. dr. Hosszú Hedvig törvényszéki bíró, (Pécsi Törvényszék)
28. dr. Seruga Teodóra csoportvezető bíró, (Zalaegerszegi Járásbíróság)
29. dr. Mihályi Mónika elnök, (Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

cselnöke, címzetes táblabíró,
7. Toplak Emilné, a Zalaegerszegi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság irodavezetője, tanácsos
45 éves bírósági szolgálata alkalmából.

Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

39/2018. (III. 13.) OBT
határozat
„A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia
Hungarorum” plakett adományozásáról és
„A 15 éves Kiváló Bírói Szolgálatért Oklevél”
elismerés adományozásáról.
Az Országos Bírói Tanács „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia Hungarorum” plakettet adományoz Clemens Lückemann, a Bambergi Táblabíróság
elnöke részére.
Az Országos Bírói Tanács „A 15 éves Kiváló Bírói Szolgálatért Oklevelet adományoz
1. Salamonné dr. Piltz Judit kúriai bíró, (Kúria)
2. dr. Lente Sándor ítélőtáblai bíró, (Fővárosi Ítélőtábla)
3. dr. Rácz Erika Hajnalka törvényszéki bíró (Budapest
Környéki Törvényszék)
4. dr. Oláh Anita törvényszéki bíró, (Budapest Környéki
Törvényszék)
5. dr. Csák Éva járásbírósági elnök, (Dunakeszi Járásbíróság)
6. dr. Baranyai Krisztina járásbírósági elnök, (Gödöllői
Járásbíróság)
7. dr. Gulyás Csilla Katalin járásbírósági bíró, (Debreceni Járásbíróság)
8. dr. Tóth Gyula elnökhelyettes, (Fővárosi Törvényszék)
9. dr. Vitál-Eigner Beáta Andrea, regionális kollégiumvezető-helyettes, (Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégiuma)
10. dr. Dobos Katalin törvényszéki bíró, (Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma)
11. dr. Erős Andrea járásbírósági bíró, (Pesti Központi
Kerületi Bíróság)
12. Makszinné dr. Pócsik Judit, járásbírósági bíró, (Budai Központi Kerületi Bíróság)  
13. dr. Pigler Eszter Hajna, törvényszéki bíró, (Fővárosi
Törvényszék)

részére.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

52/2018. (IV. 18.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 39/2018. (III. 13.) OBT számú
határozatát akként módosítja, hogy az dr. Pócs Teodórára, a Szolnoki Törvényszék bírájára vonatkozóan nem
tartalmaz rendelkezést.
Dr. Hilbert Edit sk.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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titkárát,
dr. Ember Zsuzsanna Erikát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Jakab Zsolt Tibort, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Madarasi Annát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Macher Gábort, a Soproni Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Nagy Gergely Lászlót, a Székesfehérvári Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Rácz Lotti Anikó főelőadót,
dr. Tóth Andreát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi BÍróság bírósági titkárát,
dr. Varga-Sabján Petra Juditot, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Vajas Sándort, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetőjét 2018. szeptember 15. napjától határozatlan időre az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé,
dr. Bendli Attila Józsefet, Országos Bírósági Hivatal osztályvezetőjét,
dr. Borsos Krisztina osztályvezetőt,
dr. Czipa Zsuzsanna Rebekát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Halász Beátát, a Pesti Központi Kerületi BÍróság bírósági titkárát,
dr. Koleszár Nikolettet, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Komlódy Tibort, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Koós Szabolcs főosztályvezetőt,
dr. Kovács Csaba Attilát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Molnár Klárát, a Szolnoki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea Margitot, az Egri Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Nagy Gábor jogtanácsost,
Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Sik Magdolna Gabriella jogtanácsost,
dr. Szabó Gabriella jogászt,
dr. Szeles Balázs György jogi szakreferenst,
dr. Szilágyi Norbertet, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Utassy Ilona jogtanácsost,

a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig
terjedő időtartamra,

dr. Czudarné dr. Kisnémet Erikát, a Budapest Környéki
Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Dédesi Laurát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Farkas Esztert, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kissné dr. Réczeg Katalin Kittit, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Litke Ágotát, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Sárközi Esztert, a Budakörnyéki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Sárompek Csilla Júliát, a Keszthelyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Tarics Csillát, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát,
Tóthné dr. Kerekes Andrea Zsuzsanna jegyzőt,
a 2018. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra,

a 2018. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra,

dr. Bánhegyi Zitát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Kollár Emesét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját

dr. Laukó Olgát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkárt
a 2018. július 10. napjától 2021. július 9. napjáig terjedő időtartamra,

2018. július 1. napjától,

dr. Bazsika Ádámot, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Bedő Pétert, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Csorba Petrát, a Kecskeméti Törvényszék bírósági

dr. Böröcz Juditot, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Gyurán Ildikót, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Horváth-Tóth Imolát, a Makói Járásbíróság bíráját,
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dr. Lódi Petra Szilviát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírót,
Zahoránszkyné dr. Ungvári Ilona Mercedest, a Budaörsi
Járásbíróság bíráját
2018. szeptember 1. napjától
dr. Patyi Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát 2018. szeptember 4. napjától
határozatlan időre bíróvá

dr. Tihanyi Zsuzsannát, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019. február 15. napjával,
dr. Angyalné dr. Magyar Máriát, a Kisvárdai Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Molnár Ambrust, a Kúria tanácselnökét 2019. február 28. napjával,
Imréné dr. Horváth Katalint, a Budapesti Ii. és III. Kerületi BÍróság csoportvezető bíráját, címzetes törvényszéki
bírót 2019. március 11. napjával,
dr. Konyár Margitot, a Gödöllői Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2019. március 15. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel bírói tisztségéből

kinevezte

dr. Báki Gabriellának, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírájának,
dr. Csákány Boglárka Csillának, a Gyöngyösi Járásbíróság bírájának,
dr. Ruttner Veronikának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának
a kinevezését a 2018. szeptember 1. napjától 2021.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

meghosszabbította,

dr. Kővári István Albertet, a Kazincbarcikai Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018. augusztus 31.
napjával,
dr. Dóczi Mártát, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját
2018. október 9. napjával,
dr. Mayerhoffer Emese Gyönygyit, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018. október 15. napjával,
dr. Biró Andort, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját,
dr. Ficsor Mihály Zoltánnét, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét
2018. október 16. napjával,
dr. Nagy Erikát, a Győri Járásbíróság bíráját 2018. október 26. napjával,
- lemondásukra figyelemmel -,
dr. Németh Editet, a Fővárosi Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2019. február 7. napjával,
dr. Lente Istvánt, a Balassagyarmati Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. január 25. napjával,
dr. Tallián Blankát, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost 2019. február 3. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,
dr. Enyingi Marianna Margitot, a Debreceni Törvényszék
bíráját 2018. október 31. napjával,
dr. Fekete Máriát, a Szegedi Járásbíróság bíráját,.
Henczné dr. Laczkó Juditot, a Dabasi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Kelemenné dr. Rácz Katalin Erzsébetet, az Egri Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
2018. december 30. napjával,
dr. Nagy Gyulát, a Pápai Járásbíróság elnökét, címzetes
törvényszéki bírót 2019. január 1. napjával,

513.E/2018. (VII. 2.) OBHE
határozat
2018. július hónpban
kötelezően adományozandó bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2018. július 1. napjától
a Kúrián
dr. Bartal Géza tanácselnöknek
dr. Tálné dr. Molnár Erika kollégiumvezető-helyettesnek,
kúriai tanácsos címet,
2018. július 1. napjától
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Fejes Sándor Lajosnak, a Debreceni Járásbíróság bírájának,
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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579.E/2018. (VIII. 1.) OBHE
határozat
2018. augusztus hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

vezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

460.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

2018. április 20. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
Aranyosné dr. Váradi Erzsébet tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Czipa Zsuzsanna Rebeka bírót – a 868.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

2018. augusztus 1. napjától
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Harsányi Csillának, a Békési Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

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

461.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
458.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Halász Beáta bírót – a 140.E/2018. (II. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bendli
Attila József bírót – a 869.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

462.E/2018. (VI. 22.) 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. Koleszár
Nikolett bírót – a 136.E/2018. (II. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

459.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Borsos Krisztina bírót – a 910.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kine-

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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463.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

466.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Komlódy
Tibor bírót – a 133.E/2018. (II. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Molnár Klára bírót – a 214.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. július 1. napjával a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

467.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

464.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Murányiné
dr. Perbiró Andrea Margit bírót – a 222.E/2018. (III. 23.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával az Egri Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Koós
Szabolcs bírót – a 867.E/2017. (XII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

468.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

465.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Nagy Gábor
bírót – a 902.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kovács Csaba Attila bírót – a 132.E/2018. (II. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

469.E/2018. (VI. 22.) 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
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CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szeles Balázs György bírót – a 914.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Nagyné dr.
Ilosvay Zsuzsa bírót – a 135.E/2018. (II. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Pesti
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

470.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

473.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sik Magdolna Gabriella bírót – a 905.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szilágyi
Norbert bírót – a 128.E/2018. (II. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Nyíregyházi
Járásbíróságra osztom be.

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

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

471.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

474.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szabó
Gabriella bírót – a 909.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Utassy Ilona bírót – a 906.E/2017. (XII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. július 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

472.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

475.E/2018. (VI. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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re tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Budapesti
IV. és XV. Kerületi Bíróságra osztom be.

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Laukó Olga
bírót – a 125.E/2018. (II. 15.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. július 10. 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

562.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

558.E/2018. (VII. 20.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bedő Péter
bírót – a 269.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Szolnoki Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Andrássy
Mónika Mária bírót – a 373.E/2018. (V. 23.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. augusztus 1.
napjával a Gyöngyösi Járásbíróságról a Hatvani Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

563.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

559.E/2018. (VII. 20.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Konkoly
Marianna bírót – a 279.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. augusztus 15.
napjával a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Szentendrei Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Csorba Petra bírót – a 217.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Kiskunfélegyházi Járásbíróságra osztom be.

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

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

561.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

564.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bazsika
Ádám bírót – a 211.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésé-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Ember Zsuzsanna Erika bírót – a 207.E/2018. (III. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kine-
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568.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

vezésére tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra 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. Nagy Gergely László bírót – a 216.E/2018. (III. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Sárbogárdi Járásbíróságra osztom be.

565.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Jakab Zsolt
Tibor bírót – a 276.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Mosonmagyaróvári Járásbíróságra osztom be.

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

569.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

566.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Rácz Lotti
Anikó bírót – a 206.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Madarasi
Anna bírót – a 635.E/2017. (IX. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Fővárosi
Törvényszékre osztom be.

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

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

570.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

567.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Tóth Andrea bírót – a 208.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Macher Gábor bírót – a 275.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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571.E/2018. (VII. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával a
Szegedi Ítélőtábláról a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Varga-Sabján Petra Judit bírót – a 210.E/2018. (III. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. augusztus 1. napjával a
Budai Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

586.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth
Andrea bírót – a 282.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára
bírói munkakörbe áthelyezem.

573.E/2018. (VII. 25.) 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 Pócza Róbert
bírót – a 307.E/2018. (IV. 24.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. augusztus 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

587.E/2018. (VIII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kollár Zoltán bírót – a 283.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával
a Székesfehérvári Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára
bírói munkakörbe áthelyezem.

581.E/2018. (VIII. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Lakatos Lajos Sándor bírót – a 350.E/2018. (V. 16.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1.
napjával a Makói Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

588.E/2018. (VIII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gáspár Kinga bírót – a 348.E/2018. (V. 16.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával a
Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Kaposvári Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

582.E/2018. (VIII. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Katona Tibor bírót – a 199.E/2018. (III. 23.) OBHE határozattal kiírt
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589.E/2018. (VIII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

rozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember
1. napjával a Budakörnyéki Járásbíróságról a Gödöllői Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Burai Judit
Cintia bírót – a 345.E/2018. (V. 16.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával a Berettyóújfalui Járásbíróságról a Debreceni Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem

593.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szabó Csilla
bírót – a 805.E/2017. (XII. 13.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára
bírói munkakörbe áthelyezem.

590.E/2018. (VIII.21.) 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 Radnainé dr.
Solymosi Viktória bírót – a 200.E/2018. (III. 23.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

602.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi feladatainak ellátásával való
megbízásról és áthelyezésről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. § (2) bekezdése alapján dr. Gerber Tamás bírót megbízom a 2018.
szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra, a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi feladatainak ellátásával.

591.E/2018. (VIII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

Megbízásának időtartamára a Bszi. 132. § (7) bekezdése
alapján, 2018. szeptember 1. napjától a Székesfehérvári
Törvényszékről a Budapest Környéki Törvényszékre áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Mizerák Judit bírót – a 281.E/2018. (IV. 20.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 1. napjával a
Budapest Környéki Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

603.E/2018. (VIII.21.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

592.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének be) pontja
alapján – bíró hivatali beosztása megszüntetését követő beosztása miatt - a Székesfehérvári Járásbíróság egy
büntető ügyszakos járásbírósági bírói (36. számú) állás

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Szegváriné dr.
Barócsi Eszter bírót – a 344.E/2018. (V. 16.) OBHE hatá-

39

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

615.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

betöltésére, a Bírósági Közlöny 2018/5. számában a
456.E/2018. (VI.22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Farkas Eszter bírót – a 349.E/2018. (V. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a Kazincbarcikai Járásbíróságra osztom be.

611.E/2018. (VIII. 28.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Fővárosi
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői állására a
Bírósági Közlöny 2018/1. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

616.E/2018. (VIII. 30.) 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. Kissné dr.
Réczeg Katalin Kitti bírót – a 352.E/2018. (V. 16.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a Szombathelyi Járásbíróságra osztom be.

613.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Czudarné
dr. Kisnémet Erika bírót – a 273.E/2018. (IV. 20.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

617.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

614.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Litke Ágota
bírót – a 277.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Dédesi Laura bírót – a 271.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a Pesti 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
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618.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

621.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sárközi Eszter bírót – a 278.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Tóthné dr.
Kerekes Andrea Zsuzsanna bírót – a 343.E/2018. (V. 16.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. szeptember 1.
napjával a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

619.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

628.E/2018. (IX. 3.) OBHE
határozat
bíró beosztásáról és tanácselnöki
kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sárompek
Csilla Júlia bírót – a 353.E/2018. (V. 16.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a
Keszthelyi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján dr. Patyi András bírót 2018. szeptember 4. napjával a Kúriára osztom
be és tanácselnöknek kinevezem.

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

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

632.E/2018. (IX. 4.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

620.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján, a Pécsi
Ítélőtábla elnöki állására a Bírósági Közlöny 2018/4. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és
ismételten kiírom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Tarics Csilla
bírót – a 141.E/2018. (II. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. szeptember 1. napjával a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

637.E/2018. (IX. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesi
állására a Bírósági Közlöny 2018/6. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett eredménytelenné nyilvánítom.

CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Vivien Éda bírót – a 451.E/2018. (VI. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. október 1. napjával a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságról a Tatabányai Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

639.E/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

KIJELÖLÉSEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Ivanov Márta Emília bírót – a 452.E/2018. (VI. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. szeptember 20. napjával a Tatai Járásbíróságról az Esztergomi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

537.E/2018. (VII. 18.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

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

Dr. Kovács Máriát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, dr. Tóth-Juhász Szilviát, a Balassagyarmati Járásbíróság bírósági titkárát 2018. szeptember 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

666.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2018/5. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett - eredménytelenné
nyilvánítom.

560.E/2018. (VII.23.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről
Dr. Csányiné dr. Hajnal Erzsébetet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2018. 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

667.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

577.E/2018. (VII. 31.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
titkár kijelölésének megszüntetéséről
Csitáriné dr. Bujdosó Melindának, a Kecskeméti Törvényszék bírósági titkárának bírósági közvetítői kijelölését – a törvényszék elnökének javaslatára – 2018. au-

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
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KIRENDELÉSEK

gusztus 1. napjával megszüntetem.

576.E./2018. (VII. 31.) OBHE
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. § (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján

595.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

dr. Ferenczy Tamást, a Győri Ítélőtábla elnökhelyettesét,
dr. Lezsák Józsefet, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetőjét,
dr. Havasiné dr. Orbán Máriát,
dr. Szalai György Lászlót,
dr. Világi Erzsébetet és
dr. Zámbó Tamást, a Győri Ítélőtábla tanácselnökeit,
dr. Bajnok István Sándort,
dr. Maurer Ádám Józsefet,
dr. Mészáros Zsolt Lászlót,
dr. Molnár Andrea Mercédeszt,
dr. Sarmon Hedvig Zsuzsannát,
dr. Szabó Pétert,
dr. Szalay Róbertet és
dr. Vass Máriát,
a Győri Ítélőtábla bíráit,
2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra, - hozzájárulásukkal, beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett - a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

Dr. Hadházy Karolinát, a Dombóvári Járásbíróság bíráját
2018. október 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

600.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Demeter Kingát, a Bicskei Járásbíróság bíráját
– a Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendelése
idejére, – 2018. szeptember 1. napjától 2019. július 31.
napjáig terjedő időtartamra, közigazgatási és munkaügyi
ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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

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

584.E./2018. (VIII. 3.) OBHE
határozat
bíró Pécsi Ítélőtáblára történő kirendeléséről

627.E/2018. (VIII. 31.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. § (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján dr. Krastenics Ildikót, a
Pécsi Járásbíróság bíráját 2018. augusztus 28. napjától
2019. augusztus 27. napjáig terjedő időtartamra – hozzájárulásával, beosztásából eredő ítélkezési tevékenységének megtartása nélkül - a Pécsi Ítélőtáblára kirendelem.

Dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea Margitot, az Egri Járásbíróság bíráját 2018. szeptember 15. napjától bírósági közvetítővé 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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594.E./2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendeléséről

607.E/2018. (VIII. 27.) OBHE
határozat
bíró minisztériumi beosztásáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával
dr. Gál Attilát, a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját 2018. szeptember 1. napjától 2018. november 30. napjáig, - eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, - a Kúriára kirendelem.

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Gór Zoltánt, az Országos Bírósági Hivatal beosztott bíráját, hozzájárulásával, 2018. október 1. napjától 2019. szeptember 30.
napjáig terjedő határozott időtartamra – az igazságügyi
miniszterrel egyetértésben – az Igazságügyi Minisztériumba beosztom.

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

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

601.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bírák Székesfehérvári Törvényszékre történő
kirendeléséről

610.E/2018. (VIII. 28.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, – eredeti
ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása mellett –
hozzájárulásukkal,
Dülkné dr. Pintér Zsuzsannát,
dr. Bótor Szabolcsot,
dr. Mészáros Máriát, a Veszprémi Törvényszék tanácselnökeit,
Bogdánné dr. Gremsperger Andreát,
dr. Szimicsku Editet,
dr. Solymosi Istvánt,
dr. Szakács Katalint, a Veszprémi Törvényszék bíráit, valamint
dr. Laczkó Henriettet,
dr. Rébay Juditot és
dr. Tóth Györgyit,
a Veszprémi Járásbíróság bíráit,
2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra, a Székesfehérvári Törvényszékre kirendelem.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján dr. Kolozs Balázst, a Fővárosi
Törvényszék bíráját - hozzájárulásával, - eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, 2018.
szeptember 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

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

626.E/2018. (VIII. 31.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről
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. § (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Szabó
Csilla bírót, - a Fővárosi Ítélőtáblára 2018. szeptember
1. napjától történő áthelyezésére figyelemmel, - 2018.
szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra, eredeti ítélkezési tevékenysége meg-

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Rákosi Tibor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2018. szeptember 15. napjával megszűnik, ezért
2018. szeptember 16. napjától a hivatali tevékenységét
megelőző szolgálati helyére, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra beosztom.

tartása mellett, a Fővárosi Törvényszékre kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

634.E/2018. (IX. 7.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelése meghosszabbításáról

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 – hozzájárulásával
–
dr. Vatai István hadbíró alezredesnek, a Debreceni
Törvényszék katonai bírájának, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, a Fővárosi Törvényszékre történő kirendelését 2018. október 1. napjától 2019.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra meghos�szabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

580.E/2018. (VIII. 01.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szalai Márta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2018. szeptember 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra meghos�szabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

636.E./2018. (IX. 12.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendeléséről

583.E./2018. (VIII. 3.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
visszavonásáról

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 (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával,
dr. Szabó Klárát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét
2018. szeptember 15. napjától 2018. december 31. napjáig, - eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül,
- a Kúriára kirendelem.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdése, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) pontja
alapján dr. Csorba Petra, a Kecskeméti Törvényszék bírósági titkárnak a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére szóló polgári-gazdasági ügyszakos európai jogi szaktanácsadói titkári megbízását 2018. július 31-ei hatállyal
visszavonom.

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

EGYÉB HATÁROZATOK

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

575.E/2018. (VII. 26.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

585.E/2018. (VII. 3.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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határozott időtartamra meghosszabbítom.

CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Gyárfás
Krisztina, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2018. augusztus 15. napjától határozatlan időtartamra módosítom.

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

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

599.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

596.E/2018. (VIII. 21.) 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. Sándor-Szőke Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2018. augusztus 24. napjától 2018. november 23. 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. Bíró Viktóriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2018. augusztus 24. napjától 2018. november 23. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

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

604.E/2018. (VIII.21.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Székesfehérvári Járásbíróságra történő
beosztásáról

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

597.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Borbély Attila, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2018. szeptember 9. napjával megszüntetem és 2018. szeptember 10. napjával a Székesfehérvári
Járásbíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter Zoltán János, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2018. szeptember 1. napjától 2019.
február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

605.E/2018. (VIII. 27.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

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

598.E/2018. (VIII. 21.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Zétényi
Andrást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018.
szeptember 1. napjától 2019. február 28. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

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 2018. szeptember 01. napjától 2019. február 28. napjáig terjedő

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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606.E/2018. (VIII.27.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

612.E/2018. (VIII. 29.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnöke
vezetői tisztségének megszűnéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fehér Zoltán Tibort, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját 2018. szeptember 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Harangozó Attila, a
Szegedi Ítélőtábla elnöke vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018. augusztus 31.
napjával megszűnik, ezért őt 2018. szeptember 1. napjától a Szegedi Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.

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

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

608.E/2018. (VIII. 28.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

622.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Csordás Sándort, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bírósági titkárát 2018. szeptember 3. napjától 2019.
március 2. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Dr. Osztovits András Mihályt, a Kúria bíráját 2018. szeptember 1.
napjától 2019. augusztus 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

609.E/2018. (VIII. 28.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó megbízásának
módosításáról

623.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

Az európai jogi szaktanácsadók megbízásáról szóló 5.E/2017. (I. 5.) OBHE számú határozatot dr. Katona
Tibor vonatkozásában – a Fővárosi Ítélőtáblára történt
áthelyezésére tekintettel – akként módosítom, hogy az
európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó
központi igazgatási feladatok végrehajtásával történt
megbízása 2018. szeptember 1. napjától a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére terjed ki.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Dédesi Laura, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. augusztus 31. napjával megszüntetem.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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624.E/2018. (VIII. 30.)OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

630.E/2018. (IX. 3.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdése, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) és d)
pontja alapján dr. Farkas Eszter, a Miskolci Törvényszék
bírósági titkárnak a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére szóló polgári-gazdasági ügyszakos európai jogi
szaktanácsadói titkári megbízása 2018. szeptember 1-ei
hatállyal megszűnik.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr.
Ágoston Zoltán, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. szeptember
15. napjától 2019. március 14. 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

625.E/2018. (VIII. 30.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

634.E/2018. (IX. 11.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Bekes Dalma Lídia, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár beosztását 2018. október 1.
napjától határozatlan időtartamra módosítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kovács
Krisztinát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018.
szeptember 16. napjától 2019. március 15. 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

629.E/2018. (IX. 3.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

635.E/2018. (IX. 11.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján dr. Dédesi
Laurát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018.
szeptember 5. napjától 2019. február 15. 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. Szabó
Tamás Attila, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2018. október 15. napjától 2019.
április 14. 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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jától 2019. január 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába,
dr. Krajcsik Szilviát a 2018. augusztus 21. napjától 2019.
február 20. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba,
dr. Horváth Csilla Anitát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába
bírósági titkári munkakörbe.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Dudás Liliánt, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírósági ügyintézőjét a 2018. augusztus 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Balázs-Nagy Gabriellát, - a Fővárosi Törvényszékről
történt áthelyezése folytán - 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre a Szentendrei Járásbíróságra,
dr. Magyar Viktóriát, - a Zalaegerszegi Törvényszékről
történt áthelyezése folytán - 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre,
dr. Oszterhuber Réka Orsolyát a 2018. szeptember 1.
napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra a
Nagykátai Járásbíróságra,
dr. Szentkereszty Andrást a 2018. szeptember 1. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Vácf
Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szarka Balázst, a Kaposvári Járásbíróság bíráját a
2018. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő időtartamra a Siófoki Járásbíróság elnökévé,
A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Kővári István Albertet a 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Kazincbarcikai Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

kijelölte

kinevezte

dr. Sárközi Esztert, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bíráját 2018. szeptember 1. napjától a Budapest Környéki
Törvényszék teljes illetékességi területére nyomozási bírói feladatok ellátására.

Némethné dr. Dancs Tímeát 2018. augusztus 1. napjától
határozatlan időre a Nyíregyházi Törvényszékre bírósági
titkári munkakörbe.
A Pécsi Törvényszék elnöke

Az Egri Törvényszék elnöke

kinevezte

dr. Simon Krisztinát, a Siklósi Járásbíróság bíráját a
23018. szeptember 15. napjától 2024. szeptember 14.
napjáig terjedő időtartamra a Siklósi Járásbíróság elnökének.

kinevezte

dr. Pohubi Mátét, az Egri Járásbíróság bírósági bírósági
fogalmazóját a 2018. július 1. napjától 2019. június 30.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Juhász Gabriellát, az Egri Járásbíróság bíróság bírósági fogalmazóját a 2018. július 15. napjától 2019. július
14. napjáig terjedő időtartamra az Egri Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Zsurzsa Józsefet, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
bíráját a 2018. szeptember 1. napjától 2024. augusztus
31. napjáig terjedő időtartamra a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnökévé,
dr. Németh Kittit, a 2018. július 16. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Tör-

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Kreczinger Csilla Gabriellát a 2018. augusztus 1. nap-
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vényszékre,
dr. Tóthné dr. Takács Katalint, a Szegedi Törvényszék
bírósági ügyintézőit a 2018. július 16. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe,

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A FővárosiTörvényszék elnöke

kijelölte

a Pesti Központi Kerületi Bíróság polgári ügyszakos elnökhelyettesi álláshelyére (277. számú) a 2018/5. számú
Bírósági Közlönyben kiírt pályázatot - tekintettel arra,
hogy az előírt határidőn belül pályázat nem érkezett eredménytelenné nyilvánította.

dr. Lakatos Lajos Sándort, a Szegedi Törvényszék bíráját
2018. szeptember 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

A Gyulai Törvényszék elnöke

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
kinevezte

a Szeghalmi Járásbíróság elnöki álláshelyére a 2018/3.
számú Bírósági Közlönyben kiírt pályázatot a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

dr. Fodor Krisztina Máriát, a Szekszárdi Törvényszék
csoportvezető bíráját a 2018. szeptember 15. napjától
2024. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra a
Szekszárdi Törvényszékre csoportvezető bírói munkakörbe,

PÁLYÁZATOK

A Szolnoki Törvényszék elnöke

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

kinevezte

dr. Horváth Elvirát a 2018. szeptember 1. napjától 2018.
december 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Nagy Gabriella Csillát, a 2018. szeptember 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Szolnoki Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

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 Veszprémi Törvényszék elnöke
kinevezte

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.

dr. Beszerdik Beátát, az Ajkai Járásbíróság bíráját a
2018. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra az Ajkai Járásbíróság elnökévé,
dr. Tóth Ágnest, a Pápai Járásbíróság bíráját a 2018.
szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Pápai Járásbíróság elnökévé,
dr. Keszthelyi Kristóf Gábort, az Ajkai Járásbíróság bíráját a 2018. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra a Zirci Járásbíróság elnökévé.

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 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

50

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

– 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.

tétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
•
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret
esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt
a pályázati felhívás tartalmazza.
3. A pályázat
3.1. A pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid
kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi
ezek megvalósítását.

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.

3.2. A pályázathoz csatolni kell:
1. a jelentkezési segédlapot, valamint
2. a jelentkezési segédlap mellékletében felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat kötelezően csatolni kell:
2.1. az önéletrajzot,
2.2. az igazolványképet (2 db),
2.3. az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
2.4. az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredményt,
2.5. a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
2.6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
2.7. a kinevezéshez szükséges tények és adatok igazolását,
2.8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat.

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

3.3. Amennyiben bíró az áthelyezése érdekében nyújt
be pályázatot, az 1. pontban foglaltat, valamint a 2. pontban felsoroltak közül a 2.1., 2.2. és 2.8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.

1. A bírói állások meghirdetése

3.4. A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési segédlap” a
kitöltési útmutatóval együtt az alábbi linken http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok található.

1.1. Az üres bírói álláshelyek pályázat útján tölthetők
be. A pályázatot a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott
eseteket kivéve az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.

3.5. A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a
pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a
pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a
pályázó a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha - a jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a
pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék.

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a
központi bírósági honlapon jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek megfelelően
vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói
álláshelyre történő pályázat benyújtásának további fel-

3.6. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és
tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által
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tartott meghallgatáson már nincs lehetőség.

eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:

3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz
segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.

•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek bírói kinevezésre,
•
a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a járásbíróság elnökéhez,

5.5. Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a Kúriára
kiírt pályázat kivételével - értesíti a pályázattal érintett
bíróság elnökét. A bíróság elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli
a pályázó rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.

b) közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt pályázat
esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökéhez,

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

c) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék elnökéhez,

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.

4.1. A pályázatot

d) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla elnökéhez,

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.

e) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez kell
benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő határidőben kell benyújtani.
5. A pályázatok elbírálása

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.

5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke, valamint a közigazgatási
és munkaügyi bíróság elnöke kivételével – elutasítja. A
hiányos - pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot benyújtó pályázót pedig rövid határidő tűzésével felhívja
a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén – és a
nem pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot elutasítja.

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.

5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás esetén a
hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő 15 napon belül
a bírói tanács a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat
a bírói tanács a Bjt. 14. § (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.

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

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort megküldi a
bíróság elnökének, aki a pályázati rangsort javaslatával
az OBH elnökének továbbítja.
5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy - a Kúriára
kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A pályázati eljárás
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−
az ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 30. napja 16.30 óra.

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
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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

633.E/2018. (IX. 4.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi Ítélőtábla
elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

640.E/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kaposvári Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Pécsi Ítélőtábla működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kaposvári Törvény-
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– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Kaposvári Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Kaposvári Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 30. napja 16.30 óra.

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

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

641.E/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 30. napja 16.30 óra.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kaposvári Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
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642.E/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

643.E/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Veszprémi Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Veszprémi 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 (időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 15. napja 16.30 óra.

55

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/7-8. szám

dás,
-

SZEMÉLYI RÉSZ

nak, valamint a Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a Győri Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a Győri Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 15. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 15. napja 16.30 óra.

644.E/2018. (IX. 14.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri Ítélőtábla
elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

645.E/2018. (IX. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A 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 az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Győri Ítélőtábla működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltak-
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hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Ítélőtábla
Polgári Kollégiumának működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
−
a Fővárosi Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (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 Dunakeszi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 30. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 15. napja.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146
Budapest, Thököly út 97-101.).

a Dunakeszi Járásbíróság elnöki álláshelyének (84.
számú) betöltésére.

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki álláshelyének (128. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, vala-

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
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gatási 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 pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Debreceni
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

mint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Törvényszék (Gazdasági Kollégium) egy
tanácselnöki (77. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges polgári vagy gazdasági ügyszakos peres bírói
gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen
szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

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.

2. a Debreceni Törvényszék egy polgári ügyszakos
tanácselnöki (7. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igaz-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
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és pályaművét.

2018. október 19. napja.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

3. a Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium) egy
tanácselnöki (16. számú) álláshelyének betöltésére.

Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Fővárosi
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 19. napja.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla törvényszéken szerzett tényleges elsőfokú büntető
ügyszakos bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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.

2. a Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium) egy
tanácselnöki (15. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla törvényszéken szerzett tényleges elsőfokú büntető
ügyszakos bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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.

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.

Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Fővárosi
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 19. napja.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Fővárosi
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

1. a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (83. számú) betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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 bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 20. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 15. napja 16.00 óra.

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

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

2. a Gyulai Törvényszék Cégbírósága csoportvezető
bírói álláshelyének (12. számú) betöltésére.
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A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (15. számú) betöltésére.

2. a Miskolci Törvényszék egy büntető ügyszakos tanácselnöki (8. számú) 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 túltényleges 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A 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 Miskolci
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 28. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki álláshelyének (118. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 14. napja 15.30 óra.
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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 bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 31. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 31. napja.

A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

2. a Nyíregyházi Törvényszék csoportvezető bírói
(büntetés-végrehajtási) álláshelyének (24. számú)
betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
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A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Körmendi Járásbíróság elnöki álláshelyének (22.
számú) betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

646.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

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

A Budapest Környéki Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (46. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146
Budapest, Thököly út 97-101.)

A pályaműnek tartalmaznia kell a Körmendi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szombathelyi 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.

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

647.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Dabasi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (134. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 1 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 30. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
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A pályázat benyújtásának helye:
Dabasi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.)

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.)

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

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

648.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Berettyóújfalui
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

650.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre
Az Egri Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (23. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Berettyóújfalui Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (115. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Berettyóújfalui Járásbíróság Elnöki Titkársága (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 33.)

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

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

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

649.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

651.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Debreceni Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (26. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
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654.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Gyöngyösi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 44.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Nyíregyházi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (111. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

652.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

655.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szekszárdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szekszárdi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (34. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

653.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A Nyíregyházi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 1-3.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

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

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

656.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Bonyhádi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Bonyhádi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (46. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat benyújtásának helye:
Szeghalmi Járásbíróság Elnöki Titkársága (5520 Szeghalom, Szabadság tér 5.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Bonyhádi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 46.)

659.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pápai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pápai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (74. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

657.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Makói Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Makói Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (65. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Pápai Járásbíróság Elnöki Titkársága (8500 Pápa, Fő
u.17.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Makói Járásbíróság Elnöki Titkársága (6900 Makó, Megyeház u. 2.)

660.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Ajkai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Ajkai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (50. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

658.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szeghalmi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A Szeghalmi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (82. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Ajkai Járásbíróság Elnöki Titkársága (8400 Ajka, Rózsa u.
1.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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661.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

669.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Győri Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (50. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Székesfehérvári Törvényszéken egy polgári ügyszakos
törvényszéki bírói (II. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Járásbíróság Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István út 3.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.)

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

668.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

670.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Gödöllői Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (148. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 1 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (215. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel u. 6.)

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

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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671.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

kos járásbírósági bírói (485. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (356. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
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:
2018. október 25. 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.)

674.E/2018. (IX. 21.) 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 polgári ügyszakos járásbírósági bírói (354. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

672.E/2018. (IX. 21.) 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 büntető ügyszakos járásbírósági bírói (376. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
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:
2018. október 25. 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.)

675.E/2018. (IX. 21.) 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 polgári ügyszakos járásbírósági bírói (498. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

673.E/2018. (IX. 21.) 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 polgári ügysza-
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.)

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

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

678.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

676.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (97. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (599. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

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

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

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

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

679.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

677.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (95. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (587. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
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682.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (560. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

680.E/2018. (IX. 21.) 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:
2018. október 25. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (305. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.)

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

683.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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 Budai Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (566. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

681.E/2018. (IX. 21.) 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:
2018. október 25. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (529. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.)

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

684.E/2018. (IX. 21.) 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 büntető ügyszakos tör-
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a pályázatot kiírom.

vényszéki bírói (26. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. 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 pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)

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

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK

685.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (35. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

a Gyulai Törvényszék területén 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. október 25. napja.

A Kaposvári Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

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

a Siófoki Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

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

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. október 5. napja.
A pályázatok beadásának helye
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

686.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (686. számú) álláshely betöltésére
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A Veszprémi Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet
a Pápai Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. október 10. napja.
A pályázatok beadásának helye
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

HÍREK
Halálozás

dr. Árva Szabó Ferenc, a Dunaújvárosi Járásbíróság volt
bírája, címzetes törvényszéki bíró 2018. augusztus 3.
napján, valamint
dr. Szemán János, a Miskolci Törvényszék bírája hosszas
betegség után életének 59. évében 2018. augusztus 19.
napján
elhunyt.
Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Matusik Tamásnak, a Budai Központi Kerületi BÍróság csoportvezető bírájának az AA 112027 számú,
Oláhné dr. Szurok Szabinának, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának az AA 112289 számú,
bírói igazolványa,
Győrödi Lajos Péternek, a Budapest Környéki Törvényszék tisztviselőjének a BA 179532 számú,
Takács Erikának, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság
igazságügyi alkalmazottjának a BA 180180 számú,
Szalóki Sándornénak, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 185361 számú,
Sztehlik Jánosnak, a Fővárosi Törvényszék fizikai alkalmazottjának a BA 185835 számú,
Kálóczi Juditnak, a Szegedi Törvényszék tisztviselőjének
a BA 182156 számú,
dr. Windecker Erikának, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárának a BC
605090 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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