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102.SZ/2018. (X. 24.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
103.SZ/2018. (XI. 6.) OBHE határozat megválasztandó katonai ülnökök számának megállapításáról
104.SZ/2018. (XI. 6.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
105.SZ/2018. (XI. 13.) OBHE határozat a 2019. év központi oktatási tervéről
106.SZ/2018. (XI.13.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
107.SZ/2018. (XI. 19.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék területén egy tanácselnöki álláshely
törvényszéki bírói álláshellyé átalakításáról és a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 35.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
108.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék területén egy törvényszéki
bírói álláshely rendszeresítéséről és a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
26.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
109.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat az Egri Törvényszék területén egy törvényszéki bírói álláshely
rendszeresítéséről és az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
számú határozat módosításáról
110.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén két törvényszéki
bírói álláshely és két középfokú végzettségű tisztviselői álláshely rendszeresítéséről, továbbá a
Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 19.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú
határozat módosításáról
111.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék területén egy törvényszéki bírói
álláshely rendszeresítéséről és a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 33.SZ/2018.
(I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
112.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék területén egy törvényszéki
bírói álláshely rendszeresítéséről és a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
113.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat a Nyíregyházi Törvényszék területén két törvényszéki
bírói álláshely és két középfokú végzettségű tisztviselői álláshely rendszeresítéséről, továbbá a
Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 28.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról
114.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
115.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy törvényszéki bírói és kettő
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről, igazságügyi alkalmazotti álláshelyek átalakításáról
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról
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704.E/2018. (X. 1.) OBHE határozat 2018. október hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
734.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
735.E/2018. (X. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
752.E/2018. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
753.E/2018. (X. 24.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
757.E/2018. (X. 29.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
760.E/2018. (X. 31.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
761.E/2018. (X. 31.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék bírájának a Balassagyarmati
Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával való megbízásról
765.E/2018. (XI. 6.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
767.E/2018. (XI. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
798.E/2018. (XI. 21.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék elnökének kinevezéséről
802.E/2018. (XI. 21.) OBHE
határozat a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezezői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
754.E/2018. (X. 24.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bírák kijelöléséről
763.E/2018. (XI. 5.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
764.E/2018. (XI. 6.) OBHE határozat
kijelölésének megszüntetéséről

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

771.E/2018. (XI. 14.) OBHE
kijelöléséről

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

határozat

772.E/2018. (XI. 14.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
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EGYÉB HATÁROZATOK
719.E/2018. (X. 16.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
755.E/2018. (X. 24.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről
756.E/2018. (X. 24.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék
tisztségének megszűnéséről

elnökhelyettese vezetői

758.E/2018. (X. 29.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
768.E/2018. (XI.7.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
769.E/2018. (XI. 8.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
770.E/2018. (XI. 12.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
773.E/2018. (XI. 14.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

21

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

22

PÁLYÁZATOK

22

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
777.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
803.E/2018. (XI. 21.) OBHE határozat a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Kúria elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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BÍRÓI PÁLYÁZATOK
778E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
779.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
780.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
781.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
782.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

783.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

784.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
785.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági

786.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági

787.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
788.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
791.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói

792.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
793.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

794.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

795.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki

796.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
797.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki
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bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

33

Halálozás
Körbélyegző érvénytelenítése
Igazolványok érvénytelenítése
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104.SZ/2018. (XI. 6.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

HATÁROZATOK
102.SZ/2018. (X. 24.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

A Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. október 24. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

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

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

4. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a „Digitális
csillagtérkép Munkacsoport”-ot.

105.SZ/2018. (XI. 13.) OBHE
határozat
a 2019. év központi oktatási tervéről

A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a meghirdetett stratégiai célokból
kiindulva, a bíróságok 2019. évi központi oktatási tervét
az alábbiak szerint határozom meg:

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

1.

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

A 2019. évi központi oktatási tervezés célja

Az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban: OBH)
Magyar Igazságügyi Akadémia (továbbiakban: MIA)
főosztálya, mint a bírósági szervezet központi és
nemzetközi képzésekért felelős egysége, nemcsak
működteti, de fejleszti is a képzési rendszert. A rendszer
fejlesztés több dimenziójában is célkitűzéseket fogalmaz
meg a 2019. év vonatkozásában:
•
Elsőként az e-learning és a képzésnyilvántartó
rendszer bevezetését követően folytatjuk a képzési
informatikai rendszer fejlesztését.
•
Másodsorban új képzési helyszíneket alapítunk.
2019-ben elkészül a MIA-n az új előadótermet,
annak kiszolgálására alkalmas éttermet és egy teljes
tudományos, könyvtári szintet magában foglaló szárnya,
valamint letesszük az alapkövét a MIA-BALATON Projekt
keretében a balatonszemesi oktatási központnak.
•
Harmadrészt folytatódik az OBH elnökének
stratégiai céljának elérése érdekében a hivatásrendekkel
való együttműködés elmélyítése, különös figyelmet
szentelve a tudományos és egyetemi kapcsolatrendszer
építésére.

103.SZ/2018. (XI. 6.) OBHE
határozat
megválasztandó katonai ülnökök számának
megállapításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése alapján
az egyes bíróságokhoz a büntetőeljárásról szóló 2017.
évi XC. törvény 698. §-ára figyelemmel soron kívül
megválasztandó ülnökök számát a következők szerint
állapítom meg:
a Kaposvári Törvényszékre 1 fő.
Felkérem a választó szervet, hogy 1 fő tábornok
rendfokozatú ülnököt válasszon meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

A független bírák magas színvonalú és időszerű
ítélkezéséhez elengedhetetlen az egyéni és szervezeti
tudás gyarapítása. Ezt töretlen célként folyamatosan
valósítjuk meg az előző években kialakított és immáron
bejáratottan működő szervezési keretek között. Ez azt
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jelenti, hogy 2019-ben a jelen képzési tervben lefektetett
iránymutatás mentén, a gondos emberi, tárgyi, időbeli
és pénzbeli kapacitás tervezést igénylő képzési program
megvalósítása útján fogunk eljárni. A MIA-n kívüli, de a
bírósági szervezeten belül, országosan rendelkezésre
álló emberi és infrastrukturális erőforrásokat a következő
évben is a már 2015 óta eredményesen működő
oktatásfelelősi és segítői hálózat bevonásával csatoljuk
a központi képzési rendszer egységes szerkezetéhez.
Fontos szem előtt tartani, hogy a teljes képzesi rendszer
nem csak a központi-központi, központi-helyi/regionalis,
hanem a helyi-helyi és az önképzés elemére is épít.
Az egyéni tudományos érdeklődésen és a helyben
felmerülő képzési igényeken alapuló, a bíróságok által
önállóan tartott képzések a speciális vagy a partikuláris
szükségleteket lefedő tudás gyarapítására alkalmas
részterületek, míg a központi képzés keretében lefedjük
a társadalmi és jogszabályi változások által generált,
nagy résztvevői kör számára, országosan szükséges
oktatási területeket.
2.

2019-ben folytatjuk a megkezdett fejlesztési munkát a
következő kiemelt fókuszcsoportjainkkal:
•
Bírósági vezetők: a stratégiai célok elérése
érdekében elődleges figyelmet kell fordítani az igazgatási
és szakmai vezetőkre. 2016-ban a járásbírósági vezetőkkel
indított, 2017-ben a kollégiumvezetőkkel, 2018-ban
a törvényszéki és ítélőtáblai elnökökkel folytatott
tréning-sorozat 2019-ben is fontos része a tervezett
képzéseinknek. A fókuszcsoport kiválasztásakor szem
előtt tartottuk, hogy egy vezetői kinevezés nem a bírói
életpálya vége, hanem a vezetői lét kezdete, amely új
kihívásokat tartogat. Ezekre a kihívásokra a korábbiaktól
eltérő képességek elsajátítása útján válik felkészültté
egy jó vezető. A bírósági szervezet olajozott gépezetként
való működéséhez ezáltal elengedhetetlen a kisebbnagyobb igazgatási és szakmai egységek vezetőinek
állandó oktatása, amely során már az utánpótlás
vezetői kompetenciáinak felmérésére és fejlesztésére is
gondolnunk kell a folyamatosság érdekében.
• Új generáció: a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos,
kiemelt fejlesztést igénylő fókuszcsoportként megmarad
a hat évnél kevesebb ítélkezési gyakorlattal rendelkező
bírákat, a bírósági titkárokat és fogalmazókat felölelő új
generáció. A 2019-es évben induló új képzési koncepció
már komplex megközelítésben foglalkozik ezzel a
célcsoporttal, amely arra törekszik, hogy ne csak a
szükséges ismereteket, hanem az egyéb képességeket,
készségeket és a bírói hivatáshoz elengedhetetlenül
szükséges attitűdöt, magát a bírói szemléletmódot is
átadja az új generáció képviselői részére.
• Országos hálózatok és programok résztvevői: az
országos szintű tevékenységet végző hálózatok tagjai
és koordinátorai fontos szerepet töltenek be az OBH
elnökének stratégiai programjainak és a bíróságok
sikeres működtetésében. A hálózatok ugyan beolvadnak
a bíróság mindennapjaiba, azt teljes mértékben átszövik,
azonban ahhoz, hogy ezt a hálózati vázat karban
tudjuk tartani és az országos egységük fennmaradjon,
rendszeres képzésre van szükségük, amely igény állandó
fókuszcsoporti minőségbe emeli őket.
• Kijelöléshez kötött és speciális ügytípusokban
tevékenyek: a szakmai képzések között az egyes
kijelöléshez kötött és speciális ügytípusokban tevékeny
bírák, bírósági titkárok, ügyintézők továbbra is külön
fókuszcsoportot alkotnak. Ennek indoka a kisebb
létszámuk vagy a tevékenységükön alapuló, kifejezetten
csak országos szinten képezhető ügytípusokhoz kötött
specialitásuk.
•
Tudományos
és
nemzetközi
kapcsolatok
résztvevői: 2019-ben a tudományos együttműködés
és az egyetemi kapcsolatok elmélyítése kiemelt célunk,
ehhez kapcsolódó fókuszcsoportunkat a hazai és

Alapvetések

2.1. Tartalmi rendező elvek
A MIA a bírósági szervezetrendszerben dolgozó
bírók, illetve igazságügyi alkalmazottak részére
szervez képzéseket, ehhez az aktuális tudás átadására
leghatékonyabb képzési módszereket alkalmazza,
a konkrétan meghatározott célcsoport részére
testreszabott témákban. 2019. évben a központi
oktatások tervezése során folytatjuk a megkezdett
fejlesztési folyamatokat, ennek érdekében változatlanul
fenntartjuk a korábbi rendező elveket:
•
fókusztémák és fókuszcsoportok meghatározása,
•
szervezeti érdekek és stratégiai csatlakozási pontok
megteremtése,
•
szabályzati és jogszabályi kötelezettségeknek való
megfelelés.
2.2. Fókusztémák
meghatározása

és

Az oktatási terv kiemelt fókuszcsoportjai

fókuszcsoportok

A témák és célcsoportok terén meghatározott
fókuszpontok azt jelentik, hogy a mindenki számára
elérhető, nagy mennyiségben biztosított szakmai
képzéseken felül kiemelt gondossággal megtervezett
fejlesztési programokat is nyújtunk. A következő évi
fókuszcsoportok és fókusztémák megegyeznek a korábbi
években meghatározottakkal, mivel csak a több évet
is felölelő, egymásra épülő és konzekvensen követett
képzési programok útján tudjuk a kívánt eredményeket
elérni.
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magas színvonalú tudományos tartalommal rendelkező
konferenciák számának növelése.

nemzetközi tudományos életben aktív kollégák alkotják.
2.2.2.

Az oktatási terv kiemelt fókusztémái

2.3. Szervezeti érdekek és stratégiai csatlakozási
pontok megteremtése

A következő év kihívásaira adnak választ a
fókusztémák, amelyek természetesen kapcsolódnak
a fókuszcsoportokhoz. 2019-ben a központi képzések
oktatási tervben rögzítet fókusztémái a következők:
• Szakmai képzések fókusztémáját az új jogszabályok
és azok gyakorlati bevezetése határozza meg. A 2018ban hatályba lépett büntető, polgári és közigazgatási
eljárási kódexek gyakorlati alkalmazása a következő
évben is központi témáink egyike. Emellett a digitális
bíróságot támogató, igazságügyi alkalmazottakra és
bírákra is kiterjedő elektronikus fejlesztések képzési
területen történő támogatása várható.
• Vezetői kompetenciák fejlesztése: Az elmúlt
három év tapasztalatait felhasználva folytatódik a
vezetőképzési koncepció végrehajtása, amely felöleli a
konkrét igazgatási ismeretek bővítésén túl a soft skill,
kompetencia fejlesztő tréningeket is.
• Az új generáció bírói hivatásra történő
felkészítése: A bírói hivatásra történő felkészítés egy
átfogó, új generációs tanulási életpályát jelent, amely
túlmutat a már megszokott egyhetes modulok során
nyújtott ismereti képzéseken. Módszertanilag az online
tanulás eszközeit is felhasználva, alapvetően építünk a
résztvevők egyéni felkészülési felelősségére, melyet kis
létszámú workshopokon tudunk közösen elmélyíteni.
Emellett képességfejlesztő részeket is tartalmaz a
fejlesztési terv, amely a szakvizsgához, a titkári, majdan
a bírói munka önálló ellátásához nyújt segítséget.
• Az országos hálózatok és programok részére
nyújtandó rendezvények közül állandó jelleggel
kiemelendő a bírósági közvetítői, szaktanácsadói,
sajtószóvivői, könyvtári és oktatásfelelősi hálózat
továbbfejlesztése, valamint az elektronikus eljárásokat
támogató
kapcsolattartók
rendszerének
aktív
gondozása. Új elemként jelenik meg a 2018-ban
alakult kiberbűnözési hálózat. A hálózatok mellett
nem kevésbé fontos az országos stratégiai programok
támogatása, ide tartozik a nyitott bíróság, a szolgáltató
bíróság, az áldozatvédelmi és tanúgondozási, illetve a
gyermekközpontú igazságszolgáltatás program.
• A kijelöléshez kötött és speciális ügytípusok terén
a korábbi évekhez hasonlóan készítjük elő a képzési
fókusztémákat, melyeknél nagy hangsúlyt fektetünk az
oktatásfelelősökön keresztül begyűjtött képzési igények
feldolgozására is.
• Tudományos és nemzetközi rendezvények
terén a célkitűzés kétirányú. Egyrészről a hazai és
nemzetközi partnerek által szervezett rendezvényeken
való bírósági reprezentáltság növelése, másrészről a
MIA-n megtartott, ezáltal a bíróság részére átadott,

Az egyéni fejlődés igényén túl a teljes szervezet érdeke
az élethosszig tartó tanulás megvalósítása. Ez pedig
nem csak a résztvevő számára jelent egy egész életén
átívelő fejlesztési programot, hanem a képzésszervezői
oldalról is ugyanolyan hosszútávú gondolkodásmódot
és egységes koncepciót feltételez. A képzési rendszer
fejlesztése és a hivatásrendekkel való együttműködés
OBH elnöki stratégiai célját a MIA alaptevékenységként
hajtja végre, emellett az oktatások témái minden
alkalommal köthetően a hat cél valamelyikéhez is.
A bíróságok alkotmányos kötelezettségének teljesítését,
a független és magas színvonalú ítélkezést az alap- és
továbbképzésekkel segítjük elő. Az emberi és tárgyi
erőforrások optimális elosztását a bíróságok működését
támogató képzéseinkkel támogatjuk. Az integritás és
átláthatóság, illetve a bíróságokhoz való hozzáférés
egyszerűsítésének kérdése ugyancsak átszövi a teljes
képzési kínálatunkat. Megjelenik az új generáció attitűd
fejlesztésében, az etikai témájú előadásokban, a nyitott
és szolgáltató bíróság rendezvényein és fontos célja
minden gazdasági, ellenőrzési és elektronikus eljárást
támogató oktatásunknak.
2.4. Szabályzati és jogszabályi kötelezettségeknek
való megfelelés
Az új jogszabályokat nem csak ismerni, de gyakorlatban
alkalmazni is tudni kell. A különbség egy felkészült
iparoshoz képest azonban az, hogy míg az iparos újra
meg újra készíthet próba darabokat egy új technológia
élesítésekor, addig a bírónak a szükséges teljes tudását
a megelőző felkészülés körében kell elsajátítania, hiszen
a tárgyalóteremben már az első pillanattól a legnagyobb
biztonsággal kell alkalmaznia a jogot. Az új jogszabályokra
való felkészülést viszont csak akkor tudjuk időszerűen
megtartani, ha felkészülünk a tervezés során az előre
még nem látható, új jogszabályok oktatására is.
3. A rendelkezésre álló erőforrások optimális
elosztása
Fontos alapvetés a képzések erőforrásait illetően,
hogy 2015 óta a központi képzési rendszer nem csak
a MIA-n tartott rendezvényekből, hanem a helyi/
regionális szinten szervezett képzésekből is áll. Az
évek során a helyi/regionális képzések volumene a
MIA-val egyenrangú mértékűre nőtte ki magát, így az
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3.1.2.
A MIA által koordinált központi helyi és
regionális képzések

erőforrások tervezését is erre a két részre egyaránt
figyelemmel végezzük el. A képzések ugyan különböző
helyszíneken és más-más bíróságok szervezésében
valósulnak meg, mégis egységes szerkezetet alkotnak
a kapacitásvizsgálat során, ahol tervezési szinten már
előzetesen számot vetünk a helyi, személyi, időbeli és
pénzbeli forrásainkkal:

Az oktatásfelelősi workshopokon büntető, polgári,
közigazgatási és munkaügyi ügyszak szerint külön-külön,
de közös munkával feldolgoztuk a bíróságoktól begyűjtött
képzési igényeket, amelyek alapján megalkottuk a teljes
helyi/regionális képzési kínálatot. A MIA ezen alkalommal
is külön bevonta a képzések tartalmi kialakításába a
kollégiumokat, regionális kollégiumokat, a Kúriát és
a nemzetközi kitekintés érdekében a szaktanácsadói
hálózatot is. A képzések között 2019-ben is lesznek
kötelező és - a képzési hetek jól bevált modelljében
- szabadon választható, ajánlott képzési napok. Az
ajánlott képzések tartalmi minőségbiztosítását a
kollégiumok és az oktatásfelelősök szakmai munkájára
alapítjuk. A kötelező képzések vonatkozásában ezen
felül kifejezetten bevonja a képzések tartalmának
kialakításába a MIA a munkacsoportokat, valamint a
minőségbiztosítást külön képzők képzésével és központi
tananyag kiadásával is támogatja.

3.1. Infrastrukturális erőforrások
A központi oktatási terv megvalósítási helyszínei a
MIA épülete és valamennyi helyi és regionális képzési
helyszín, utóbbit a bíróságok választják ki a központilag
finanszírozott
és
minőségbiztosított
oktatások
megtartására. A MIA 2015-ös korszerűsítésével nyert
éttermi kapacitással jelenleg ki tudjuk szolgálni a
legnagyobb terem befogadóképességével egyenlő
számú, 120-130 fős résztvevői kört. A szállás kapacitása
átlagosan 75 fő éjszakánként, amely a távolabbról
érkezők részére nyújt szolgáltatást. A MIA 10 évet
meghaladó fennállása óta azonban megsokszorozódott
a rendezvények és a résztvevők száma is, így az előző
években az egy nagy és hét kisebb termünkben
párhuzamosan folyó képzéseknek köszönhetően
rendszerint jóval több résztvevőt szolgáltunk ki 120
főnél, így mára már meghaladtuk az épület eredeti
terveihez képesti teljes kapacitás kihasználását is. Ez
a fő oka annak, hogy a központi képzések 2019-ben is
nagymértékben támaszkodni fognak a helyi/regionális
képzések megtartására, melyeket az oktatásfelelősi
hálózat valósít meg a MIA által minőségbiztosított
keretek között és az OBH finanszírozásában. Mára
már egyértelmű tapasztalataink vannak, hogy a helyi/
regionális képzések megfelelő helyszíneket biztosítanak
az országos körben és nagy létszám részére megtartandó
képzések számára.
3.1.1. A
képzések

MIA

épületében

tartandó

3.2. Képzést támogató, rendelkezésre álló emberi
erőforrások
A tényleges képzésszervező MIA munkatársakon túl
számíthatunk a teljes oktatásfelelősi és segítői hálózat
munkájára, az ítélőtáblák koordinációs tevékenységére
a rendezvényeink lebonyolítása során. Ezen felül
támaszkodunk az igazgatási szabályzaton keresztül
minden bírósági vezetőre, akik kivétel nélkül érintettek
a képzések kialakításában, megtartásában. Ezen a
téren különösen nagy jelentősége van a kollégiumok és
regionális kollégiumok hozzáadott szakmai értékének.
A képzések szervezésével összefüggésben még a
fentinél is tágabb segítői kört foglalkoztatunk, hiszen
minden képzésnek van dedikált szakmai felelőse, aki a
tartalmi fejlesztést kíséri figyelemmel az előkészítéstől
a visszajelzésig, továbbá moderátorok, csoportfelelősök
kerülnek
kinevezésre,
akik
a
gördülékeny
megvalósításban nyújtanak támogatást. Az e-learning
tananyagok előtérbe kerülésével pedig a hagyományos
előadói, tréneri csapat kibővült a lektorok szerepkörével,
melyben a legmagasabb szinten bíráskodó kúriai,
ítélőtáblai és törvényszéki kollégák támogatására
számíthatunk.

központi

A MIA-n a tavalyi évhez hasonlóan a hagyományosan
megrendezett szakmai rendezvényeink megtartása
mellett folytatjuk a kiemelt programok megvalósítását,
a kiemelt fókusztémák feldolgozását, a stratégiai
programok támogatását és a nemzetközi, valamint a
tudományos élet támogatását. A konkrét programokat
tartalmazó hirdetményt és eseménynaptárt jelen képzési
terv iránymutatása alapján, annak kihirdetését követően
tesszük közzé, amely megtervezésében figyelembe
vesszük az oktatásfelelősi hálózat visszajelzéseit, ezáltal
bevonva a teljes bírósági állomány igényeit, véleményét
a tervezésbe.

3.3. A képzést támogató, rendelkezésre álló időbeli
erőforrások
A MIA épületében rendelkezésre álló általános időkeret
összesen 40 képzési hét, két időszakban:
•
2019-ben az első képzési időszak 26 hét: január 7.
és július 5. között,
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•
a második képzési időszak 14 hét, szeptember 9. és
december 13. között.

5. Kitekintés a további képzési és tudományos
fejlesztési célokra

A központi helyi és regionális képzéseknél a gazdasági
év tervezési és elszámolási szabályaira is figyelemmel
kell lenni, ezért ezeknek a képzéseknek a megvalósítási
időszaka 2019. februárjától novemberéig tart. Ebben az
időszakban megtartjuk a képzési heteket, amely az adott
ügyszakot érintő egyéb rendezvények ütközésének
elkerülését szolgáló, jól bevált modell. A képzési heteket
a bíróságok véleménye alapján, az oktatásfelelősök
javaslatára határozzuk meg és tesszük közzé az éves
képzési program és eseménynaptár részeként.

5.1. Kitekintés a teljes képzési rendszer fejlődési
irányaira
A központi képzési rendszer meghatározása az OBH
elnökének, sarkalatos törvényi alapokon nyugvó
felelősségi körébe esik. A MIA az OBH elnökét ezen
feladata teljesítésében segíti. A képzési rendszer jelenlegi
formájához vezető fejlesztése már több mint 5 éves
múltra tekint vissza. Ennek mérföldkövei voltak: a 2013.
évi MIA stratégia, a 2015. évi központi helyi/regionális
képzések beindítása és annak 2017. évi kiegészülése az
ítélőtáblák koordinációs szerepkörével.

3.4. A képzést támogató, rendelkezésre álló pénzbeli
erőforrások

A képzési rendszer fejlesztése az oktatásfelelősi
hálózat megerősítését követően a szabályzat alkotás
és az elektronizálás területén folytatódik. 2018. évi
célkitűzésünk volt, hogy a bírósági fogalmazók és titkárok
képzési szabályzatát megalkossuk, amely első gyakorlati
alkalmazása 2019. évben várható. Ezeknek a felmenő
rendszerben bevezetett szabályzatok alkalmazása során
szerzett tapasztalatoknak a beépítésével együtt kívánjuk
elkészíteni a teljes bírósági szervezetet érintő képzési
szabályzatot.

Az OBH a költségvetésből származó pénzbeli
erőforrásokból finanszírozza a központi képzéseket. A
költségvetést az OBH főosztályainak együttműködése
alapján előzetesen megtervezzük, az elszámolást pedig
a MIA koordinációjával az erre a célra rendszeresített
elszámolási táblákon keresztül naprakészen vezetjük
az oktatásfelelősi hálózat munkájának köszönhetően.
Emellett az OBH részt vesz kormányzati és nemzetközi
pályázatokon is, amelyből további konferenciákat,
speciális oktatásokat tudunk megvalósítani.

A képzési rendszer fejlesztése folyamatos feladata a
MIA-nak, ennek 2017-ben a felhasználóbarát e-learning
felület elindításával, 2018-ban pedig a képzésszervezést
segítő szoftver bevezetésével tettünk eleget. 2019-ben
ennek a már meglévő rendszernek a további építésével
haladunk az országos lefedettségű elektronikus képzési
nyilvántartó, folyamatkezelő és jelentkezési rendszer
kialakítása felé. Célunk, hogy minden résztvevő és
előadó saját maga láthassa a képzési teljesítményét,
önállóan csatlakozhasson tanulókörökhöz és egyéni
tanrendet állíthassunk össze a számukra.

4. A központi képzési programok oktatási terv
alapján történő megvalósítása
Az oktatási terven alapuló képzési programok
megszervezése az előkészítés, megvalósítás és
visszajelzés a következő előkészítéshez ciklikus
ismétlődésén alapul. Ez a záloga a hosszú távú
fejlesztések sikerének. A MIA ezen az alapon végzi a
módszertani és tartalmi minőségbiztosítást nem csak
az épületében rendezett képzések, de a helyi/regionális
képzések felett is.

5.2. Kitekintés az infrastuktúrális fejlődés irányaira

4.1. Az oktatási terv megvalósításához alkalmazandó
képzési módszerek

5.2.1.

MIA C épületszárny modernizálása

A képzési igények folyamatos növekedése indukálta
a MIA épületének átalakítását. A korábban csupán
wellness célokra használt épületrész átalakításával a
rekreációs funkció megtartása mellett nyerünk egy
új technológiákkal felszerelt, 70 fős előadó termet
és az annak kiszolgálására alkalmas, kertkapcsolatos
éttermet. Emellett egy teljes emeletet alakítunk ki a
könyvtár és a Tudományszervezési és Dokumentációs
Osztály munkatársai, esetleg kutatási célok szolgálatára
is. Ennek az átalakításnak a tervei már elkészültek 2018ban, a megvalósítás azonban a 2019. évre esik, várhatóan

Nagy létszámú és jelenlétet igénylő oktatás esetében
a frontális előadásokat továbbra is alkalmazzuk az
egyoldalú ismeret átadását igénylő esetekben. A nagy
érdeklődésre számot tartó tananyagokat a jövőben
e-learning oktatással is támogatni kívánjuk, ezzel előtérbe
helyezve az egyéni, online platformon történő tanulás
lehetőségét. A tapasztalataink azonban azt mutatják,
hogy a kiscsoportos gyakorlati órák a leghasznosabbak,
ezért a workshopok, tréningek, szimulációk megtartását
országos szinten is támogatja a MIA.
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felül a következő év célkitűzései közé tartozik a Werbőczy
ösztöndíj elindítása, amelynek lesz egyetemi, nyelvi és
nemzetközi érintettségű tagozata is.

ősszel már az új teremben megtartva a képzéseink egy
részét.
5.2.2.

MIA-BALATON Projekt

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

A Kúriától 2016-ban került át az OBH vagyonkezelésébe
a két különálló épületből álló balatonszemesi üdülőtelep.
Az épületek egyike már akkor használatra alkalmatlan
állapotban volt, míg a másik kizárólag a nyári üdültetés
célját szolgálta. Egy alapos tervezési fázist követően,
több workshop és belső véleményeztetési kört is magunk
mögött tudva megszülettek az elméleti tervek az épület
hasznosítására. Ennek nyomán 2018-ban elkészültek
azok az engedélyeztetési tervek, amely alapján a
nyári üdülési lehetőséget továbbra is megtartva, a
legmodernebb oktatási követelményeknek is megfelelő
oktatási központot alakítunk ki.

106.SZ/2018. (XI.13.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. október 30. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

Az egyik épület ad otthont az oktatási központnak és az
üzemeltetéshez szükséges irodáknak, valamint néhány,
főként az előadók részére kialakított szállodai szobának.
A másik épület alkalmas a képzések során nyújtandó
egy és kétágyas elhelyezésre, valamint a szobák
összenyithatósága által a képzési szünetekben történő
felhasználásra, akár a bíróságon dolgozók családi
nyaralására is. Ez az oktatási központ elsődlegesen a
workshopok, tréningek megtartására lesz alkalmas a
multifunkcionálisan összenyitható, illetve elszeparálható
terei által. Az új oktatási épület megépülésével azt az
eredményt érjük el, hogy a MIA tehermentesül, ezáltal
sokkal több, a bíróságok által folyamatosan és egyre
növekvő mértékben igényelt, szakmai képzést tudunk
megvalósítani a központi-központi képzési rendszerben
a MIA-n.
5.3. Kitekintés a tudományos
tevékenység fejlődési irányaira

és

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

107.SZ/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé átalakításáról és
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
35.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Tatabányai Törvényszék területén
2018. december 1-jei hatállyal egy tanácselnöki
álláshelyet (7. számú) törvényszéki bírói álláshellyé
alakítok át.

nemzetközi

A MIA szerves része a Tudományszervezési és
Dokumentációs Osztály, valamint a Nemzetközi
Osztály. A két osztály feladata, hogy támogassa a
tudományos vérkeringéshez való csatlakozásunkat,
illetve a szervezeten kívüli tudásmegosztást. Nemzetközi
területen célunk a bilaterális és diplomáciai kapcsolatok
erősítése, a nemzetközi képzéseken való részvétel és az
onnan származó tudás rendszerezése, a beszámolókon
keresztül történő megosztása a teljes bírósággal.
Ezen túlmenően aktív munkásságot kívánunk vállalni
a képzések területén a nemzetközi szervezetekben,
valamint meg kívánjuk tartani a hagyományteremtő
nemzetközi konferenciákat a bíróság és kommunikáció
és a bírósági közvetítés terén, kiegészítve 2019ben a digitalizáció területével. A tudományos életet
támogatandó Mailáth György és Ráth György pályázaton

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2018.
december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 35.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1.1.
pontját:
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 15 fő

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke
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108.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely rendszeresítéséről
és a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 26.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
számú határozat módosításáról

1.1.9. törvényszéki bíró: 15 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő
Bírói létszám mindösszesen: 72 fő
3. Az Egri Törvényszék engedélyezett létszáma 284 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
2018. december 1-jei hatállyal egy törvényszéki bírói
álláshelyet (124. számú) rendszeresítek.

110.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék területén
két törvényszéki bírói álláshely és
két középfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről,
továbbá a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
19.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
december 1-jei hatállyal 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:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 22 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 39 fő
Bírói létszám mindösszesen: 119 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Budapest Környéki Törvényszék
területén 2018. december 1-jei hatállyal két törvényszéki
bírói álláshelyet (280. és 281. számú) és két középfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 19.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú
határozat 1., 2. és 3. pontját:

109.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszék területén egy törvényszéki
bírói álláshely rendszeresítéséről és az Egri
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 60 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 96 fő
Bírói létszám mindösszesen: 281 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján az Egri Törvényszék területén
2018. december 1-jei hatállyal egy törvényszéki bírói
álláshelyet (73. számú) rendszeresítek.

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 276 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
747 fő
3. A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 1028 fő.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
21.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:

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

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
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111.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely rendszeresítéséről
és a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
33.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 31 fő
Bírói létszám mindösszesen: 86 fő
3. A Székesfehérvári
létszáma 331 fő.

Törvényszék

engedélyezett

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 Szolnoki Törvényszék területén
2018. december 1-jei hatállyal egy törvényszéki bírói
álláshelyet (91. számú) rendszeresítek.

113.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék területén két
törvényszéki bírói álláshely és
két középfokú végzettségű tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről,
továbbá a Nyíregyházi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
28.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 33.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 18 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 31 fő
Bírói létszám mindösszesen: 86 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Nyíregyházi Törvényszék területén
2018. december 1-jei hatállyal két törvényszéki bírói
álláshelyet (126. és 127. számú) és két középfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.

3. A Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszáma 333
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

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

112.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely rendszeresítéséről
és a Székesfehérvári Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 24 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 43 fő
Bírói létszám mindösszesen: 125 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 162 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Székesfehérvári Törvényszék
területén 2018. december 1-jei hatállyal egy törvényszéki
bírói álláshelyet (86. számú) rendszeresítek.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
358 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2018.
december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:

3. A Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszáma
483 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke
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114.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshellyé,
•
két írnoki álláshelyet felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshellyé,
•
három írnoki álláshelyet bírósági ügyintézői
álláshellyé és
•
egy fizikai dolgozói álláshelyet bírósági ügyintézői
álláshellyé
alakítok át.

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

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

4. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a „Közérthetően
a bíróságokról Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

1. Bírói létszám
		 1.1 Törvényszéki bírói létszám
		 1.1.9. törvényszéki bíró: 237 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 331 fő
		 1.2. Járásbírósági bírói létszám:
		 1.2.5. járásbírósági bíró: 337 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 388 fő

2019. november hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

Bírói létszám mindösszesen: 793 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
		 2.1. vezető: 188 fő
		 2.2. bírósági titkár: 213 fő
		 2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 48 fő
		 2.5. bírósági ügyintéző: 192 fő
		 2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 789 fő
		 2.7. írnok: 437 fő
		 2.8. fizikai dolgozó: 202 fő

115.SZ/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói és kettő járásbírósági
bírói álláshely megszüntetéséről, igazságügyi
alkalmazotti álláshelyek átalakításáról
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

3.
A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2949 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 Fővárosi Törvényszék területén
2018. december 1-jei hatállyal
•
egy törvényszéki bírói álláshelyet (261. számú)
2019. szeptember 30. napjáig,
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (448. számú)
2019. február 14. napjáig és
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (431. számú)
2019. november 14. napjáig
megszüntetek; továbbá
•
két bírósági titkári álláshelyet vezetői álláshellyé,
•
három
középfokú
végzettségű
tisztviselői
álláshelyet vezetői álláshellyé,
•
két középfokú végzettségű tisztviselői álláshelyet
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ját, címzetes törvényszéki bírót
2019. március 31. napjával,
dr. Surányi Józsefet, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. április 1. napjával,
dr. Gyekiczky Tamást, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2019. április 2. napjával,
dr. Soós Lászlót, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2019. április 3. napjával,
dr. Halász Irént, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját,
dr. Juhász Annamáriát, a Szegedi Törvényszék bíráját
2019. április 30. napjával,
Pálné dr. Mikola Júliát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét 2019. május 31. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségükből

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Gyüre Pétert, a Kisvárdai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kazár Tímea Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát
a 2018. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Fitos Dórát, a Budakörnyéki Járásbíróság bírósági titkárát a 2018. november 15. napjától 2021. november 14.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Czédli Gergőt, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
dr. Oláh Zsoltot, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
Szibrikné dr. Makó Tímea Andreát, a Makói Járásbíróság
bíráját,
dr. Tóth Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2018. november 1. napjától határozatlan időre,
dr. Ábrahám Juditot, a Monori Járásbíróság bíráját,
Bartáné dr. Horváth Évát, a Kisvárdai Járásbíróság bíráját,
dr. Hajdu Emesét, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját,
dr. Járfás Andrást, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját,
dr. Sztana Beatrix Editet, a Budakörnyéki Járásbíróság
bíráját,
dr. Turi Veronikát, a Szentendrei Járásbíróság bíráját,
dr. Andrási-Borsi Ágnest, a Kecskeméti Törvényszék bíráját
2018. november 15. napjától határozatlan időre bíróvá
kinevezte,

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
704.E/2018. (X. 1.) OBHE
határozat
2018. október hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2018. október 1. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Budai Ildikó Sarolta bírónak,
a Miskolci Törvényszéken
dr. Klapil Monika Tímea bírónak,
Vargáné dr. Nagy Györgyi bírónak,
a Zalaegerszegi Törvényszéken
dr. Bányai György Tamás tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,

dr. Velez-Borossy Gabriella Barbarának, a Ceglédi Járásbíróság bírájának határozott idejű bírói kinevezését
2018. november 15. napjától 2021. november 14. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbította,

dr. Varga Balázst, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját
2018. december 31. napjával - lemondására figyelemmel -,
dr. Bakucz Lászlót, a Szombathelyi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2019. február 26. napjával - a bírói
felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
dr. Kalina Józsefet, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét,
dr. Lehotai Zsuzsannát, a Nagyatádi Járásbíróság bírá-

2018. október 13. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Lőcsei Ottíliának, a Miskolci Járásbíróság bírájának,
2018. október 28. napjától
a Győri Törvényszék illetékességi területén
dr. Németh Ágnesnek, a Győri Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
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2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
táblabíró cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt.
174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére

zattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. november 1. napjával a Kisvárdai
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2018. október 1. napjától
a Székesfehérvári Törvényszéken
dr. Nyíri Zoltán tanácselnök
jogosult.

753.E/2018. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kazár Tímea Zsuzsanna bírót – a 347.E/2018. (V. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2018. november 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

734.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kemenes
Krisztián István bírót – a 453.E/2018. (VI. 21.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. november
1. napjával a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

757.E/2018. (X. 29.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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

735.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Pócs
Teodórát a 2018. november 1. napjától 2024. október
31. nap-jáig terjedő időtartamra kinevezem a Szolnoki
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Nóvé Ágnes bírót – a 450.E/2018. (VI. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. november 1. napjával a
Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

760.E/2018. (X. 31.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

752.E/2018. (X. 24.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állására a Bírósági Közlöny 2018/6. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Gyüre Péter bírót – az 546.E/2018. (VII. 19.) OBHE számú határo-
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761.E/2018. (X. 31.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék bírájának
a Balassagyarmati Törvényszék elnöki
feladatainak ellátásával való megbízásról

798.E/2018. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék elnökének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Némethné
dr. Szent-Gály Editet a 2018. december 1. napjától 2024.
november 30. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Veszprémi Törvényszék elnökévé.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (2) bekezdése alapján dr. Tatár-Kis Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját
megbízom a 2018. november 1. napjától 2019. október
31. napjáig terjedő időtartamra, a Balassagyarmati Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával.

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

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

802.E/2018. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezezői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

765.E/2018. (XI. 6.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására
a Bírósági Közlöny 2018/9. számában kiírt pályázatot tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett - eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2018/7-8. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem
érkezett - eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

KIJELÖLÉSEK

767.E/2018. (XI. 7.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

754.E/2018. (X. 24.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírák kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Fitos Dóra
bírót – a 553.E/2018. (VII. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. november 15. napjával a Monori Járásbíróságra osztom be.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. §
(4) bekezdése alapján – hozzájárulásukkal – dr. Csatár
Miklós Imrét, dr. Honner Renátát, dr. Kőhegyi Eszter Barbarát, dr. Lappints Szabolcsot, valamint dr. Varga Karolina Etelkát, a Győri Járásbíróság bíráit 2018. november
1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

19

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/10. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

763.E/2018. (XI. 5.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

EGYÉB HATÁROZATOK
719.E/2018. (X. 16.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Vajda Andreát, a Zalaegerszegi Törvényszék
bíráját 2018. november 10. napjától közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Bíró
Viktória, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. november 24. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

764.E/2018. (XI. 6.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelölésének megszüntetéséről

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

755.E/2018. (X. 24.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről

Dr. Faller Beatrix Renátának, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárának a bírósági közvetítői kijelölését – a törvényszék elnökének javaslatára – 2018. november 10. napjával megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Hegedűs István, a
Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel – 2018. október 31. napjával megszűnik, ezért
őt 2018. november 1. napjától a Szegedi Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

771.E/2018. (XI. 14.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről
Dr. Németh-Egry Emőkét, a Veszprémi Járásbíróság bírósági titkárát 2018. december 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

756.E/2018. (X. 24.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről

772.E/2018. (XI. 14.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Fekete Zsolt, a
Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettese vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2018. október 31. napjával megszűnik, ezért őt 2018.
november 1. napjától a Balassagyarmati Törvényszékre
tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Kazár Tímea
Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2018. december 1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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758.E/2018. (X. 29.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

770.E/2018. (XI. 12.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Szilágyi Enikőt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2018. november 19. napjától 2019. május 18. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Szalai Márta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel
2018. október 31. napjával megszűnik, ezért 2018. november 1. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
beosztom.

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

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

773.E/2018. (XI. 14.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

768.E/2018. (XI.7.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Vadkerti Margit Anikót, a Mezőtúri Járásbíróság
bírósági titkárát 2018. november 15. napjától 2019. május 14. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Sándor-Szőke Zsuzsanna, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2018. november 24.
napjától 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

769.E/2018. (XI. 8.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
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.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Mikola Rita, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2018. december 1. napjától
2019. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

A Szegedi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

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

dr. Benedek Tibort, a Szegedi Ítélőtábla bíráját 2018. december 1. napjától határozatlan időre kinevezte a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökévé.

21

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/10. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

tus 21-ei határidővel, a Fővárosi Törvényszék (Büntető
Kollégium Bv. Csoport) csoportvezető bírói álláshelyének (113. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

kinevezte

dr. Zsengellér Ildikót, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját a 2018. november 10. napjától 2024. november
9. napjáig terjedő időtartamra a Ceglédi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

PÁLYÁZATOK

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Juhász Évát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2018.
november 1. napjától határozatlan időre a Fővárosi Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe,

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

beosztotta

dr. Tóth Szabolcs hb. őrnagyot, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezető bíráját 2018. december 1. napjától - a
megbízatási időtartam leteltére figyelemmel - bírói munkakörbe.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.

A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte

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.

dr. Rémiás Lászlót, a Miskolci Törvényszék csoportvezető bíráját a 2018. november 1. napjától 2024. október
31. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Törvényszék
Büntetés-végrehajtási Csoportjába csoportvezetői bírói
munkakörbe,
kijelölte

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

dr. Borbély Nóra Máriát, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját 2018. november 27. napjától nyomozási bírónak.
A Tatabányai Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Jancsó-Tóth Esztert, a Tatabányai Járásbíróság bíráját 2018. október 25. napjától nyomozási bírónak.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az alábbi
érintett bíróságra vonatkozó dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- szervezeti és működési szabályzat,

A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2018. évi 5. számában, 2018. augusz-
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- 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.

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.)”.
4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

3. A pályázat

4.1. A pályázatot

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

a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a járásbíróság elnökéhez,
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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.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

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

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

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

777.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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

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

803.E/2018. (XI. 21.) 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.

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A 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 Tatabányai Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a 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 kihívá-

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja 16.30 óra.
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A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

soknak, 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 Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
1. a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium csoportvezető bírói álláshelyének (81. számú) betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja 16.30 óra.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúrián közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (19.
számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túlaz önkormányzati normakontroll területén szerzett ítélkezési gyakorlatnak 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 Büntető Kollégium
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 10. napja 14.00 óra.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 20. napja.

- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 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 Budai Központi Kerületi Bíróság Családjogi Csoport csoportvezető bírói álláshelyének (296. számú)
betöltésére.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Miskolci Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (59. 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Családjogi Csoportműködésével 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,

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az idő-
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− 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.

szerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 4. napja.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Szegedi Járásbíróság egy büntető ügyszakos csoportvezető bírói (46. számú) álláshelyének betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
778.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

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 Szegedi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai
bírói (15. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntésemet 2019. február 10. napjáig elhalasztom.

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.

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

779.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szegedi 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 Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,

A Szegedi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai
bírói (13. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntésemet 2019. február 10. napjáig elhalasztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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780.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

kos járásbírósági bírói (513. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

Az Egri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (22. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

783.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (531. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

781.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

A Győri Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (52. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

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

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

A Nyíregyházi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (100. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

782.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügysza-
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787.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Nyíregyházi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Tatabányai Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (7. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

785.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szegedi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (79. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

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

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

788.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

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

786.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Zalaegerszegi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (36. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2019. április
3. napjáig elhalasztom.

A Szegedi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (90. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

791.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.)

Az Egri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (73. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.
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„Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

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

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

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

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

792.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

794.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Kecskeméti Törvényszéken egy büntető ügyszakos
törvényszéki bírói (124. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (281. 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. december 17. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

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

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

793.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

795.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (280. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Szolnoki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (91. 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

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

„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.

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

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

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

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

796.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Nyíregyházi Törvényszéken egy büntető ügyszakos
törvényszéki bírói (126. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

a Gyulai Törvényszék területén 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.)

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Veszprémi Törvényszék területén
a Veszprémi Törvényszéken
a Pápai Járásbíróságon 		

797.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

1
1

bírósági titkári állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. december 15. napja.
A pályázatok beadásának helye
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprémi, Vár u. 19.).

A Nyíregyházi Törvényszéken egy büntető ügyszakos
törvényszéki bírói (127. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
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HÍREK
Halálozás

Dr. Hadnagyné dr. Göllén Mária, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája 2018. november 8.
napján elhunyt.

Körbélyegző érvénytelenítése
A Dunaújvárosi Járásbíróság 27. sorszámú körbélyegzője elveszett.
A bélyegző érvénytelen

Igazolványok érvénytelenítése
dr. Szalay Csabának, a Budapest Környéki Törvényszék
bírájának az AA 113958 számú bírói igazolványa,
Divinyi Ágnesnek, a Miskolci Járásbíróság igazságügyi
alkalmazottjának a BA 183566 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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