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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
AJÁNLÁS

8

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2018. (X. 25.) OBH elnöki ajánlása a bíróságok és az
Országos Bírósági Hivatal szakmai gyakorlóhelyként működéséről szóló 1/2018. (I. 24.) OBH elnöki
ajánlás, valamint a járásbírósági (KMB) elnökök által készített beszámoló szerkezetéről és tartalmáról
szóló 6/2017. (X. 20.) OBH elnöki ajánlás módosításáról
HATÁROZATOK

8

97.SZ/2018. (X. 2.) OBHE határozat munkacsoport létesítéséről
98.SZ/2018. (IX.2) OBHE
határozat
módosításának jóváhagyásáról

a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata

99.SZ/2018. (X. 2.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről és a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 26.SZ/2018.
(I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
100.SZ/2018. (X. 2.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén három járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 22.SZ/2018.
(I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
101.SZ/2018. (X. 15.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalnál három fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról szóló 38.SZ/2018. (I.
26.) OBHE határozat módosításáról

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK   SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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631.E/2018. (IX. 4.) OBHE határozat 2018. szeptember hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
638.E/2018. (IX. 14.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
665.E/2018. (IX. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
687.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
698.E/2018. (IX. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
699.E/2018. (IX. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
700.E/2018. (IX. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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706.E/2018. (X. 3.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
707.E/2018. (X. 4.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
708.E/2018. (X. 4.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
711.E/2018. (X. 9.) OBHE határozat a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesének kinevezéséről
712.E/2018. (X. 9.) OBHE számú határozat európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
713.E/2018. (X. 9.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
716.E/2018. (X. 11.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
718.E/2018. (X. 15.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói titkárok megbízásáról
720.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat bírák áthelyezéséről
721.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
722.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
723.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
724.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
725.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
726.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
727.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
728.E/2018. (X. 17.) OBHE
határozat
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

a Szombathelyi Törvényszék Büntető Kollégiuma

729.E/2017. (X. 17.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről és áthelyezéséről
731.E/2017. (X. 17.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
732.E/2018. (X. 17.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
733.E/2018. (X. 17.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi feladatainak
ellátásával való megbízásról
KIJELÖLÉSEK
662.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bírák kijelöléséről
702.E/2018. (X. 1.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
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KIRENDELÉSEK
688.E/2018. (IX. 24.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
693.E/2018. (IX. 25.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat

bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendelésének

694.E/2018. (IX. 25.) OBHE
határozat
kirendelésének meghosszabbításáról

bíró Budapest Környéki Törvényszékre történő

701.E/2018. (IX. 28.) OBHE határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendeléséről
710.E/2018. (X. 8.) OBHE határozat bíró Tatai Járásbíróságra történő kirendeléséről
715.E/2018. (X. 10.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
663.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozatlan

664.E./2018. (IX. 19.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
689.E/2018. (IX. 24.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
690.E/2018. (IX. 24.) OBHE
megszűnéséről

határozat a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettese

vezetői tisztségének

691.E/2018. (IX. 24.) OBHE
határozat a Szombathelyi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetője vezetői tisztségének megszűnéséről
692.E/2018. (IX. 25.) OBHE
határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

695.E/2018. (IX. 26.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetőjének a Szegedi
Ítélőtábla elnöki feladatainak ellátásával való megbízásáról
696.E/2018. (IX. 26.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

697.E/2018. (IX. 26.) OBHE
határozat
időtartamra történő beosztásáról

bírónak az Országos Bírósági Hivatalba

határozott

703.E/2018. (X. 01.) OBHE
határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

705.E/2018. (X. 2.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökének a Pécsi Ítélőtábla elnöki
feladatainak ellátásával való megbízásáról
709.E./2018. (X. 5.) OBHE számú
megszűnéséről

határozat
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A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK  SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

20

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB   DÖNTÉSEI

21

PÁLYÁZATOK

21

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtó-helyettesi állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
714.E/2018. (X. 9.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
746.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
747.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
748.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
állásának pályázati kiírásáról

a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői

749.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
750.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
751.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

Törvényszék Büntető Kollégiuma

A Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
717.E/2018. (X. 11.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

6
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736.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
737.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre
738.E/2018. (X. 19.) OBHE
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

határozat Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági

739.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

740.E/2018. (X. 19.) OBHE
bírói álláshelyre

határozat

Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken

egy törvényszéki

741.E/2018. (X. 19.) OBHE
bírói álláshelyre

határozat

Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon

egy járásbírósági

742.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken egy törvényszéki

743.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Tatai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

744.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szombathelyi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
745.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nagykanizsai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

38

Körbélyegző elvesztése
Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
AJÁNLÁS

HATÁROZATOK

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
7/2018. (X. 25.) OBH elnöki ajánlása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
szakmai gyakorlóhelyként működéséről szóló
1/2018. (I. 24.) OBH elnöki ajánlás, valamint
a járásbírósági (KMB) elnökök által készített
beszámoló szerkezetéről és tartalmáról
szóló 6/2017. (X. 20.) OBH elnöki ajánlás
módosításáról

97.SZ/2018. (X. 2.) OBHE határozat
munkacsoport létesítéséről
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján
2018. október 15. napjától 2019. október 14. napjáig
terjedő időszakra

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

„Ügyfélközpontok
munkacsoport-ot”

egységes

kialakítását

támogató

hozok létre az egységes arculatú ügyfélközpont-hálózat
kialakítása érdekében egy olyan kézikönyv összeállítása
céljából - a helyi munkacsoportok bevonásával,
mely komplexen összefoglalja az ügyfélközpontok
kialakításának és működtetésének metódusát, ezzel
hathatós segítséget és iránymutatást nyújtva az egyes
bíróságoknak a saját ügyfélközpontjuk létrehozásához.

1. § (1) A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
szakmai gyakorlóhelyként működéséről szóló 1/2018.
(I. 24.) OBH elnöki ajánlás (a továbbiakban: gyakornoki
ajánlás) 16. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A gyakornok számára a szakmai gyakorlat keretében
az alábbi feladatok vagy azok valamelyikének teljesítését
lehet előírni (feladatkiírás):)

A Munkacsoport feladatai:
az ügyfélközpontok
kialakítási sorrendjének meghatározása,
fizikai kialakítása szempontjainak meghatározása,
informatikai feltételeinek meghatározása,
biztonsági kérdéseinek összefoglalása,
ügyvitelének kialakítása,
optimális
működtetése
feltételeinek
meghatározása,
létrehozásának és működésének kommunikációja,
átadásával kapcsolatos teendők összefoglalása,
az ügyintézők kiválasztásával, képzésével kapcsolatos
feladatok kidolgozása,
az
átadott
ügyfélközpontok
működésének
tökéletesítése, az újítások lehetőségének vizsgálata.

„c) Ügyfélsegítőn történő ügyintézés megfigyelése”
(2) A gyakornoki ajánlás 6. mellékletében a „panasznapi
ügyintézés megfigyelése” szövegrész helyébe az
„Ügyfélsegítőn történő ügyintézés megfigyelése” szöveg
lép.
2. § A járásbírósági (KMB) elnökök által készített
beszámoló szerkezetéről és tartalmáról szóló 6/2017.
(X. 20.) OBH elnöki ajánlás „3. Javaslat a beszámoló
tartalomjegyzékére” alcímének 5.4. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A bírósághoz való hozzáférés)

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

„5.4. Az Ügyfélsegítő”
3. § Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

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

8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/9. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

98.SZ/2018. (IX.2) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
- egy járásbírósági bírói álláshelyet (434. számú) 2018.
október 1. napjától 2019. február 15. napjáig,
- egy járásbírósági bírói álláshelyet (466. számú) 2018.
október 1. napjától 2019. február 28. napjáig,
- egy járásbírósági bírói álláshelyet (332. számú)
2018. október 1. napjától 2019. március 15. napjáig
megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
október 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:

A Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. szeptember 24. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

99.SZ/2018. (X. 2.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről
és a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 26.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
számú határozat módosításáról

1. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 339 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 390 fő
Bírói létszám mindösszesen: 796 fő
3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma 2952
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Kecskeméti Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (102. számú) 2018.
szeptember 16. napjától 2019. augusztus 31. napjáig
megszüntetek.

101.SZ/2018. (X. 15.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalnál három fizikai
dolgozói álláshely rendszeresítéséről
és az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámáról szóló
38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
szeptember 16. napjától az alábbiak szerint módosítom
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 26.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:
1. Bírói létszám:
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 61 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 73 fő
Bírói létszám mindösszesen: 118 fő
3. A Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszáma
514 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, az Országos Bírósági Hivatalnál 2018.
október 15-ei hatállyal 3 fizikai dolgozói álláshelyet
rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
október 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról
szóló 38.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat 2. pontját:

100.SZ/2018. (X. 2.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén három
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
számú határozat módosításáról
1.

2.6. fizikai dolgozó: 35 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 294 fő
Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
összesen: 326 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
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dr. Szigetiné dr. Sutka Máriát, a Zirci Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót
2018. december 30. napjával,
dr. Beznicza Árpádot, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökét 2018. december 31. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel bírói tisztségükből

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Bagdi-Nagy Olga Annamáriát, a Gyulai Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Hajdú Márta Máriát, a Szegedi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Jancsó-Tóth Esztert, az Esztergomi Járásbíróság bírósági titkárát
a 2018. október 1. napjától 2021. szeptember 30.
napjáig terjedő időtartamra,

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Csárádi Lászlót,
dr. Simon Zoltánt, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráit
a 2018. október 1. napjától határozatlan időre

631.E/2018. (IX. 4.) OBHE
határozat
2018. szeptember hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

kinevezte,

dr. Balajthy Dóra Ágnest, a Pécsi Járásbíróság bíráját
2018. augusztus 15. napjával,
dr. Lakner Szilviát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2018. október 26. napjával,
dr. Hajba Krisztina Reginát,
dr. Keviczki Istvánt, a Fővárosi Törvényszék bíráit,
dr. Szepesházi Pétert, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját
2018. november 30. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,
dr. Magyar Erzsébetet, a Debreceni Törvényszék tanácselnökét 2018. november 30. napjával,
dr. Lovas Rita Cecíliát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2018. december 23.
napjával,
dr. Katona Piroskát, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2018. december 27. napjával,
dr. Bicskey Istvánt, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét,
dr. Kárpáti Magdolna Ildikót, a Kúria bíráját, kúriai tanácsost,
dr. Mészáros Mátyást, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost,
dr. Moróczné dr. Medgyasszay Julianna Ilonát, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját,
dr. Salamon Gyöngyit, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
Szabóné dr. Kormos Edit Klárát, az Egri Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót,
dr. Szebeni Lászlót, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2018. szeptember 1. napjától
a Győri Törvényszéken
dr. Jungi Eszter Mária tanácselnöknek,
2018. szeptember 15. napjától
a Szekszárdi Törvényszéken
dr. Lakatosné dr. Gerzson Nóra csoportvezető bírónak,
2018. szeptember 23. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Kelemen Réka bírónak
címzetes táblabíró címet,
2018. szeptember 1. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Kellner Péternek, a budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bírájának,
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Csap Istvánnénak, a Miskolci Járásbíróság bírájának,
dr. Kertész Gábor Andrásnak, a kazincbarcikai Járásbíróság elnökhelyettesének,
2018. szeptember 22. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Nyulak Évának, a Monori Járásbíróság bírájának,
2018. szeptember 29. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
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Koósné dr. Berecz Krisztinának, a Budakörnyéki Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

687.E/2018. (IX. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Molnár
Gergely bírót – a 457.E/2018. (VI. 22.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. november 1. napjával a Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

2018. szeptember 1. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
Patakiné dr. Teremi Zsuzsanna Mária, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája,
2018. szeptember 17. napjától
a Győri Törvényszék illetékességi területén
dr. Gajdos Anikó, a Soproni Járásbíróság elnöke
jogosult.

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

698.E/2018. (IX. 27.) 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. Bagdi-Nagy
Olga Annamária bírót – a 268.E/2018. (IV. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. október 1. napjával a
Békéscsabai Járásbíróságra osztom be.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
638.E/2018. (IX. 14.) 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 Nyikesné dr.
Lázár Erzsébet bírót – az 543.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. október
1. napjával az Egri Járásbíróságról az Egri Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

699.E/2018. (IX. 27.) 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. Hajdú Márta Mária bírót – a 351.E/2018. (V. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. október 1. napjával a Szentesi
Járásbíróságra osztom be.

665.E/2018. (IX. 20.) 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. Szántainé
dr. Tóth Krisztina bírót – az 542.E/2018. (VII. 19.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. október
15. napjával a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

700.E/2018. (IX. 27.) 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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711.E/2018. (X. 9.) OBHE
határozat
a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesének
kinevezéséről

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Jancsó-Tóth
Eszter bírót – az 544.E/2018. (VII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. október 1. napjával a Tatabányai
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Szilágyiné dr.
Karsai Andreát a 2018. október 15. napjától 2024. október 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesévé.

706.E/2018. (X. 3.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

712.E/2018. (X. 9.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Fromm
Tünde Mária bírót – a 346.E/2018. (V. 16.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. január 1. napjával a Budaörsi Járásbíróságról a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az európai
jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2018. évi 5. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

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

707.E/2018. (X. 4.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

büntető ügyszakban

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Bonnyai Rékát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Hornyák Szabolcs Jánost, az Országos Bírósági
Hivatal beosztott bíráját,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Bartha Andrea Éva bírót – a 454.E/2018. (VI. 21.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. november
1. napjával a Nyíregyházi Járásbíróságról a Nyíregyházi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

közigazgatási ügyszakban

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

a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Dudás Dóra Virágot, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Ferenczy Katalint, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
Huszárné dr. Czap Saroltát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

708.E/2018. (X. 4.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hangay
Melinda Mária bírót – az 550.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. november
1. napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságról a Gyöngyösi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

munkaügyi ügyszakban

a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Halmos Szilviát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját
megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtá-

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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polgári-gazdasági ügyszakban

sával a 2018. október 1. napjától 2021. szeptember 30.
napjáig terjedő időtartamra.

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Völcsey Balázs Istvánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,

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

büntető ügyszakban

713.E/2018. (X. 9.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Csépány Kristóf Gergelyt, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát,
közigazgatási ügyszakban

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Szegedi
Ítélőtábla elnöki állására a Bírósági Közlöny 2018/4. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és
ismételten kiírom.

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Villányi-Kis Ildikót, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
munkaügyi ügyszakban

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

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Toma Nándort, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát
a 2018. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig
terjedő időtartamra, megbízom az európai jogi szaktanácsadói titkári feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával.

716.E/2018. (X. 11.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján
– érvényes pályázat hiányában - a Dabasi Járásbíróság
egy polgári ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági
Közlöny 2018/6. számában az 552.E/2018. (VII. 19.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

720.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
bírák áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján 2019. január 1.
napjával
•
dr. Borbélyné dr. Nagy Judit,
•
dr. Halász Judit,
•
dr. Kristó Ágnes,
•
dr. Oláh Gaszton Gábor,
•
Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariann,
•
dr. Sztana Beatrix Edit,
•
dr. Tulkán Katalin Ágnes

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

718.E/2018. (X. 15.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói titkárok
megbízásáról

bírákat – az 547.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – a Budakörnyéki Járásbíróságról az Érdi Járásbíróságra,

A 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 4. § (2) bekezdése, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/D. §-a alapján az
európai jogi szaktanácsadói titkári tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2018. évi 6. számban megjelent
kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

•
•
•
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(8. § (1) bekezdés d) pont) szükséges betölteni – az Érdi
Járásbíróságon 16 járásbírósági bírói állás betöltésére a
Bírósági Közlöny 2018/6. számában az 547.E/2018. (VII.
19.) OBHE határozattal kiírt pályázatot részben – 10 polgári ügyszakos és 4 büntető ügyszakos bírói álláshely vonatkozásában – eredménytelenné nyilvánítom.

dr. Lohr Veronika,
dr. Molnos Dániel,
dr. Szántay Eszter Anna,
Zahoránszkyné dr. Ungvári Ilona Mercedes

bírákat – az 547.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – a Budaörsi Járásbíróságról az
Érdi Járásbíróságra,
•

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

dr. Czéh Ágnes

bírót – a 488.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – a Budakörnyéki Járásbíróságról
a Dunakeszi Járásbíróságra,
•

722.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

dr. Virányi Karolina

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül (8.
§ (1) bekezdés d) pont) szükséges betölteni – a Dunakeszi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (207. számú)
állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2018/5. számában
a 488.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozattal kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

bírót – a 486.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – a Budakörnyéki Járásbíróságról
a Dunakeszi Járásbíróságra,
•

dr. Horváth Orsolya

bírót – a 487.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – a Budaörsi Járásbíróságról a
Szigetszentmiklósi Járásbíróságra,
•

dr. Nobilis Gergely Bernát
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

bírót – a 445.E/2018. (VI. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – a Budaörsi Járásbíróságról a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
•

723.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

dr. Schwarz Dóra

bírót – az 540.E/2018. (VII. 18.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – a Budakörnyéki Járásbíróságról a Pesti Központi Kerületi Bíróságra

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül (8.
§ (1) bekezdés d) pont) szükséges betölteni – a Dunakeszi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (119. számú)
állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2018/5. számában
a 486.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozattal kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

721.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül
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724.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

mában az 540.E/2018. (VII. 18.) OBHE 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 (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül
(8. § (1) bekezdés d) pont) szükséges betölteni – a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(146. számú) állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2018/5.
számában a 487.E/2018. (VI. 25.) OBHE határozattal kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

727.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján, a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2018/6. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

725.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

728.E/2018. (X. 17.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül
(8. § (1) bekezdés d) pont) szükséges betölteni – a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (428.
számú) állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2018/5. számában a 445.E/2018. (VI. 21.) OBHE határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Rácz Józsefet a 2018. október 20. napjától 2024. október 19. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szombathelyi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

729.E/2017. (X. 17.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék PolgáriKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről és
áthelyezéséről

726.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Csikiné dr.
Mátyás Krisztinát a 2018. október 20. napjától 2024. október 19. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés be) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként
az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül
(8. § (1) bekezdés d) pont) szükséges betölteni – a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (439.
számú) állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2018/6. szá-

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 34. § (1)
bekezdése alapján 2018. október 20. napjától a Debre-
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KIJELÖLÉSEK

ceni Törvényszékre áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

662.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírák kijelöléséről

731.E/2017. (X. 17.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján
a Fővárosi Törvényszék területéről:
dr. Czudarné dr. Kisnémet Erikát,
dr. Ember Zsuzsanna Erikát,
dr. Halász Beátát,
dr. Rácz Lotti Anikót és
dr. Tóth Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráit,

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Herwerth
Szonját, a 2018. október 18. napjától 2024. október 17.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Zalaegerszegi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

a Budapest Környéki Törvényszék területéről:
dr. Sárközi Esztert, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bíráját,

732.E/2018. (X. 17.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi
állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

a Győri Törvényszék területéről:
dr. Jakab Zsoltot, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját,
dr. Nagy-Bérces Adriennt, a Győri Járásbíróság bíráját,
a Nyíregyházi Törvényszék területéről:
dr. Bur Istvánt,
dr. Margitics Istvánt,
dr. Szabó Andreát,
dr. Végső Attilát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráit,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny 2018/5. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

a Székesfehérvári Törvényszék területéről:
dr. Nagy Gergely Lászlót, a Sárbogárdi Járásbíróság bíráját,

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

a Szolnoki Törvényszék területéről:
dr. Bedő Pétert, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,

733.E/2018. (X. 17.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi
feladatainak ellátásával való megbízásról

a Szombathelyi Törvényszék területéről:
dr. Horváth Szilviát, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját
2018. október 1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. § (2) bekezdése alapján dr. Adorján Csaba bírót megbízom a 2018.
október 18. napjától 2019. október 17. napjáig terjedő
időtartamra, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi feladatainak ellátásával.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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702.E/2018. (X. 1.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelöléséről

694.E/2018. (IX. 25.) OBHE
határozat
bíró Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

Dr. Bokros Andrea Erzsébetet és dr. Ujabb Orsolyát, a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráit 2018.
november 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. §-ának (1) bekezdése alapján, dr. Aszódi Lászlónak, a
Fővárosi Törvényszék bírájának – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2018.
november 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő
időszakra, a Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendelését meghosszabbítom.

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

KIRENDELÉSEK
688.E/2018. (IX. 24.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján dr. Dzsula Mariannát, a Debreceni Ítélőtábla bíráját - hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, - 2018. október
1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

701.E/2018. (IX. 28.) OBHE
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára 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. § (1) bekezdése alapján, dr. Hágerné dr. Buzás Andrea Kingát, a Debreceni Törvényszék bíráját – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett – 2018. október 1. napjától 2018. december 31.
napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Ítélőtáblára kirendelem.

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

693.E/2018. (IX. 25.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének 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, dr. Idzigné dr.
Novák Marianna Csillának, a Kúria bírájának – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül – 2018. október 1. napjától 2018. december 31.
napjáig terjedő időszakra, a Fővárosi Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

710.E/2018. (X. 8.) OBHE
határozat
bíró Tatai Járásbíróságra történő
kirendeléséről
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, dr. Ilovszky Zoltánt, a Győri
Járásbíróság bíráját – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2018. november 1.
napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra a

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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letére szóló büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2018. október 1-ei hatállyal megszűnik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Tatai Járásbíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

715.E/2018. (X. 10.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendeléséről

689.E/2018. (IX. 24.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

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, dr. Stefancsik
Márta Annát, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnökét
– hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2018. október 15. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Hámori Attila, a
Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018. szeptember 30. napjával megszűnik, ezért őt 2018. október
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

EGYÉB HATÁROZATOK

690.E/2018. (IX. 24.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

663.E/2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Turi Tamás, a Pécsi
Ítélőtábla elnökhelyettese vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2018. október 4.
napjával megszűnik, ezért őt 2018. október 5. napjától a
Pécsi Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Solt-Száraz
Csenge Gitta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2018. október 1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

664.E./2018. (IX. 19.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről

691.E/2018. (IX. 24.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői
tisztségének 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. Jancsó-Tóth Eszter, az Esztergomi Járásbíróság
bírósági titkárának a Győr Ítélőtábla illetékességi terü-

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése
alapján megállapítom, hogy dr. Rácz József, a Szombat-
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beosztását 2018. október 1. napjától 2018. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

helyi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel – 2018. szeptember 30. napjával megszűnik,
ezért őt 2018. október 1. napjától a Szombathelyi Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

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

697.E/2018. (IX. 26.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

692.E/2018. (IX. 25.) 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. Gulyás
Géza Gábort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2018. október 1. napjától határozatlan időre az Országos
Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fuglovics
Gabriella, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2018. november 15. napjától 2019.
február 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

703.E/2018. (X. 01.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

695.E/2018. (IX. 26.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetőjének
a Szegedi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Novákné dr.
Nagy Judit, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2018. november 15. napjától 2019.
november 14. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése alapján dr. Kemenes Istvánt, a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjét megbízom a 2018. október 1. napjától az
elnöki tisztség betöltéséig, de legfeljebb 2019. március
31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Ítélőtábla elnöki feladatainak ellátásával.

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

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

705.E/2018. (X. 2.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökének
a Pécsi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról

696.E/2018. (IX. 26.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése alapján dr. Turi
Tamást, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökét megbízom a
2018. október 5. napjától az elnöki tisztség betöltéséig,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szalai Márta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali

19

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/9. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

de legfeljebb 2019. április 4. napjáig terjedő időtartamra
a Pécsi Ítélőtábla elnöki feladatainak ellátásával.

kinevezte

dr. Ruff Editet a 2018. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiumába csoportvezető bírói munkakörbe,
dr. Joós Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2018. október 15. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe,
dr. Soltész Juditot a 2018. október 8. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

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

709.E./2018. (X. 5.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdés c) pontja, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. §
c) pontja alapján

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Zsigó Pált, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
a 2018. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság
P.III. Csoportjába csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Krekó Zsófiát a 2018. október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,

•
dr. Duró Edit, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárnak a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
szóló munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadói
titkári megbízása 2018. szeptember 30-ai hatállyal megszűnt.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

beosztotta

dr. Braun Ibolyát, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető
bíráját - munkaszervezési okokból, a Fővárosi Törvényszék Titkárságának megszűnésére tekintettel - 2018. október 14. napjától a Fővárosi Törvényszékre,
Grimné dr. Fancsali Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettesét - a megbízatási időtartam
lejártára figyelemmel - 2018. november 1. napjától a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra
bírói munkakörbe.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Kúria elnöke
kinevezte

dr. Tálné dr. Molnár Erikát a 2018. október 1. napjától
2024. szeptember. 30. napjáig terjedő időtartamra a
Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesének.

A Győri Törvényszék elnöke
kinevezte

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke

dr. Csóka Anettet, a Győri Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2018. szeptember 17. napjától 2019. szeptember 16. napjáig terjedő időtartamra a Győri Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

dr. Fülöp Ágnes Katalint, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját a
2018. október 15. napjától 2024. október 14. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
kinevezte

Gálné dr. Fogl Gyöngyit, a Barcsi Járásbíróság bíráját a
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2018. október 15. napjától 2024. október 14. napjáig terjedő időtartamra a Bírcsi Járásbíróság elnökévé,

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

beosztotta

dr. Budavári Róbertet, a Barcsi Járásbíróság elnökét - a
megbízatási időtartam lejártára figyelemmel - 2018. október 15. napjától a Barcsi Járásbíróságra bírói munkakörbe.

A Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettese
a Salgótarjáni Járásbíróság elnöki álláshelyének betöltésére a Bírósági Közlöny 2018/6. számában megjelent
pályázatot a Bszi. 132. § (2) bekezdése és a Bjt. 20. § (1)
bekezdés a) pont első fordulata alapján - figyelemmel
arra, hogy nem érkezett pályázat - eredménytelenné
nyilvánította.

A Miskolci Törvényszék elnöke
megszüntette

dr. Patik Antóniának, a Miskolci Járásbíróság csoportvezető bírájának nyomozási bírói feladatok ellátására történt kijelölését 2018. szeptember 13. napjával.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
kinevezte

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.

dr. Végh Alizt a 2018. szeptember 17. napjától 2019.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.
A Tatabányai 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. Süke Andrást, a Tatabányai Törvényszék bíráját a
2018. szeptember 15. napjától 2024. szeptember 14.
napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé,

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 Veszprémi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bakonyi Zsuzsanna Évát a 2018. október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a
Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Kiss Krisztát 2018. október 1. napjától határozatlan
időre a Veszprémi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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

beszerezze és kezelje.
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.

3.1. 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.
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 feltétele, 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.

3.6. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és
tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által
tartott meghallgatáson már nincs lehetőség.
3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz
segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.
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4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

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.

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a járásbíróság elnökéhez,
b) közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt pályázat
esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökéhez,

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.

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
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.

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
eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek bírói kinevezésre,
•
a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.
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A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

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 törvényszéki végrehajtó-helyettesi
állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók

714.E/2018. (X. 9.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
256/A. §-ának (1) bekezdése folytán alkalmazott 240/F. §
(1)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Ítélőtábla
elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a
pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni, amely
szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

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 pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát,
- a személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefax-szám) is tartalmazó
részletes szakmai önéletrajzot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szegedi 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 Szegedi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− 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 elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
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kezhetnek:
- 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:
2019. január 10. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 10. napja 12.00 óra.

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

746.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Ítélőtábla
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

747.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Pécsi 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 Pécsi 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.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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 pályaműnek tartalmaznia kell a Szegedi Ítélőtábla
Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szegedi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Szegedi Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelent-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen

25

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/9. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

ra vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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 Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Pécsi 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 Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen
terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Pécsi 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. november 10. napja 12.00 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. november 10. napja 12.00 óra.

748.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

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

749.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi 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.
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 vizsgálatá-

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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750.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék Büntető 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.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
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 pályaműnek tartalmaznia kell a Győri Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Győri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Győri 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 Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Veszprémi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Veszprémi 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. november 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
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 15. napja 16.30 óra.

galmazott 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 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

751.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 15. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettese pályázatot hirdet

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

1. a Salgótarjáni Járásbíróság elnöki álláshelyének
(21. számú) betöltésére.

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

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki
Törvényszék Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Budapest Környéki Törvényszék elnöke által megfo-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Salgótarjáni Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
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− 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 Balassagyarmati Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 30. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 30. napja 16.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)

A pályázat beadásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)
2. a Pásztói Járásbíróság elnöki álláshelyének (22.
számú) betöltésére.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Ceglédi Járásbíróság elnöki álláshelyének (82.
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, 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 pályaműnek tartalmaznia kell a Pásztói Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Ceglédi Járásbíróság
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki
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 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.

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. november 15. napja.

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

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

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

2. a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnöki álláshelyének (217. számú) betöltésére.

3. a Gödöllői Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (97. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon 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 önélet-
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rajzát és pályaművét.

zéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Egri Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
út 1.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (675. számú) betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 23. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

az Egri Törvényszék egy büntető ügyszakos tanácselnöki (10. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A 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 beszer-

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

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

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

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

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

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

2. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (676. számú) betöltésére.

3. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium (Cégbíróság) csoportvezető bírói álláshelyének (87. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon 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 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok meg-

A pályaműnek tartalmaznia kell a Cégbíróság működé-
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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.

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

A 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 Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Székesfehérvári Járásbíróság polgári ügyszakoscsoportvezető bírói álláshelyének (32. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Miskolci Törvényszék egy büntető ügyszakos tanácselnöki (8. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A 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 Székesfehérvári Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket
és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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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 Szolnoki 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.

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 15. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

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

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Szolnoki Járásbíróság egy büntető ügyszakos (Szabálysértési Csoport) csoportvezető bírói (65. számú)
álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

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

717.E/2018. (X. 11.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Dabasi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (133. 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki Járásbíróság
Szabálysértési Csoport működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
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A pályázat benyújtásának helye:
Dabasi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.)

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

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

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

736.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

738.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári Kollégium 69. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Debreceni Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (99. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a kötelmi jogi területen eltöltött
hosszabb bírói gyakorlatnak van jelentősége.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. november 22. napja 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Járásbíróság Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.)

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

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

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

739.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Egri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (40. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (79. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Járásbíróság Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 3.)

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

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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740.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

742.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Miskolci Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (32. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Tatabányai Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (24. 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. november 20. napja.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.)

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

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

741.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

743.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Miskolci Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (102. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Tatai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.)

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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744.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

A Szombathelyi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (20. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettese pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

a Balassagyarmati Törvényszék területén 2 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. november 15. napja.

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

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

A pályázatok beadásának helye
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

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

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

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

a Budapest Környéki Törvényszék területén bírósági titkári álláshelyek betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. november 15. napja.

745.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nagykanizsai
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI PÁLYÁZAT

A Nagykanizsai Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (49. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A Fővárosi Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

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

a Fővárosi Törvényszék területén egy végrehajtó-helyettesi állás betöltésére.

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

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. november 23. napja 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Nagykanizsai Járásbíróság Elnöki Titkársága (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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HÍREK
Körbélyegző elvesztése
A „Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest” feliratú
338. sorszámú körbélyegzője elveszett.
A bélyegző érvénytelen

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Redlné dr. Mészáros Ildikónak, a Váci Járásbíróság
bírájának az AA 111457 számú,
dr. Rompos Alidának, a Veszprémi Törvényszék bírájának az AA 112264 számú,
dr. Kodaly Zsuzsannának, az AB 202863 számú bírói igazolványa,
Orbán Brigittának, a Tatabányai Törvényszék tisztviselőjének a BA 174034 számú,
Farkas Lászlónénak, a Kúria igazságügyi alkalmazottjának a BA 177293 számú,
dr. Csorba Gábornak, a Salgótarjáni Járásbíróság volt bírósági titkárának a BC 604843 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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