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9/2018. (XII. 13.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló
3/2016. ( II.29.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

15

116.SZ/2018. (XII. 19.) OBHE határozat a Miskolci Járásbíróság csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
117.SZ/2018. (XII. 19.) OBHE határozat a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

16
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762.E/2018. (X. 31.) OBHE határozat 2018. november hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
789.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
798.E/2018. (XI. 21.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék elnökének kinevezéséről
799.E/2018. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
800.E/2018. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
801.E/2018. (XI. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
805.E/2018. (XI. 22.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
807.E/2018. (XI. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
808.E/2018. (XI. 26.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
810.E/2018. (XI. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
834.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
835.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
841.E/2018. (XII. 11.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
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842.E/2018. (XII. 12.) OBHE
határozat
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

a

Kaposvári

Törvényszék

Büntető

Kollégiuma

843.E/2018. (XII. 12.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
852.E/2018. (XII. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
858.E/2018. (XII. 14.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
863.E/2018. (XII. 17.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
865.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
877.E/2018. (XII. 19.) OBHE
határozat a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
774.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok
kijelöléséről
815.E/2018. (XI. 30.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
816.E/2018. (XI. 30.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
819.E/2018. (XII. 4.) OBHE
kijelöléséről

határozat

862.E/2018. (XII. 17.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

KIRENDELÉSEK
775.E./2018. (XI. 19.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendelésének

790.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozat bíró minisztériumi beosztásának megszűnéséről és a Fővárosi
Törvényszékre történő beosztásáról
811.E./2018. (XI. 27.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
818.E/2018. (XII. 3.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bírák és bírósági titkár minisztériumi beosztásának

836.E./2018. (XII. 10.) OBHE
meghosszabbítása

határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelésének

837.E./2018. (XII. 10.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bírák Győri Törvényszékre történő kirendelésének

853.E/2018. (XII. 14.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendelésének
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854.E/2018. (XII. 14.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendelésének meghosszabbításáról
855.E/2018. (XII. 14.) OBHE határozat katonai bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
856.E/2018. (XII. 14.) OBHE határozat katonai bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
857.E/2018. (XII. 14.) OBHE határozat katonai bírák kirendelésének meghosszabbítása a Fővárosi
Ítélőtáblára
859.E/2018. (XII. 14.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Egri Törvényszékre történő kirendelésének

861.E/2018. (XII. 17.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének

EGYÉB HATÁROZATOK
776.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Székesfehérvári Törvényszékre történő beosztásáról
804.E/2018. (XI. 22.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő beosztásáról
806.E/2018. (XI. 22.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
812.E/2018. (XI. 28.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
813.E/2018. (XI. 29.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
vezetői tisztségének megszűnéséről

kollégiumvezetője

814.E/2018. (XI. 29.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
vezetői tisztségének megszűnéséről

kollégiumvezetője

817.E/2018. (XII. 1.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
821.E/2018. (XII. 4.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
822.E/2018. (XII. 4.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
839.E/2018. (XII. 11.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
840.E/2018. (XII. 11.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
844.E/2018. (XII. 12.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
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beosztásának megszüntetéséről
847.E/2018. (XII. 13.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
beosztásának megszüntetéséről

bírósági titkár

848.E/2018. (XII. 13.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
860.E/2018. (XII. 17.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

25

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

26

PÁLYÁZATOK

26

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
875.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
876.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
849.E/2018. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nagyatádi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
850.E/2018. (XII. 13.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Törvényszéken

egy

851.E/2018. (XII. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT

6
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A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

33

Igazolványok érvénytelenítése

7

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/11. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

pályázót is, a pályázati határidő lejártát követően szerez
jogosultságot többletpontra, ebben az esetben az ehhez
szükséges igazolást legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a
vizsgák megkezdésének időpontjáig nyújthatja be.”

UTASÍTÁS
9/2018. (XII. 13.) OBH
utasítás
a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. ( II.29.) OBH
utasítás módosításáról

3. § A szabályzat 11. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„11. § Az OBH a beérkezett érvényes pályázatokról - a
pályázatok számának megjelölésével - a beérkezési
határidő lejártát követően tájékoztatja a kinevezőket.
Ha a bíróságon meghirdetett álláshelyre kizárólag olyan
pályázó pályázott, aki az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a
továbbiakban: Iasz.) 14. § (9) bekezdése alapján felvételi
versenyvizsgára nem köteles, az OBH - a 33. § szerinti
okiratok megküldésével egyidejűleg - e tényre utalással
tájékoztatja a kinevezőt a pályázat benyújtásáról.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:
1.§ A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló
szabályzatról szóló 3/2016. ( II.29.) OBH utasítás (a
továbbiakban: szabályzat) 5. § (1)- (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

4. § A szabályzat 12. § (11) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Az OBH az egyetemek megkeresése útján köteles
beszerezni minden év november 30. napjáig a soron
következő őszi-téli, valamint minden év április 30.
napjáig a soron következő tavaszi-nyári záróvizsgaidőszakok tervezett idejére vonatkozó adatokat. Az OBH
az ezen adatokból készített összesített kimutatást az
OBH elnökének öt munkanapon belül bemutatja.

„(11) Amennyiben egy adott bírósági szint képviselőinek
száma a (2) bekezdésben meghatározott minimális
létszám alá csökkenne, úgy az OBH elnökének
felhívására az adott bírósági szint elnöke (elnökei) a
felhívásban megjelölt határidőre a (4) bekezdés szerint
eljárva új személyeket jelölnek a bizottság tagjaiként. Az
OBH elnöke a döntése meghozatala során a (7) bekezdés
szerint jár el.”

(2) A kinevezők a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról
és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet (a
továbbiakban: R.) 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott
közös, összesített pályázat kiírása érdekében az OBH
elnökének megkeresésére, az ott megjelölt határidőben
tájékoztatják az OBH elnökét a betölteni kívánt bírósági
fogalmazói álláshelyekről.”

5. § A szabályzat 17. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A közlés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a
pályázó elektronikus válaszlevélben igazolja az értesítés
megtörténtét. Amennyiben a pályázótól elektronikus
válaszlevél nem érkezik, ez a 29. § alkalmazása
szempontjából önhibának minősül.”

2.§ A szabályzat 10. § (5)-(6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

6. § A szabályzat 29. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli
versenyvizsga időpontjától számított egy naptári éven
belül újabb pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói
állásra, kérheti, hogy a korábbi versenyvizsga eredménye
alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.
E kérelmét a jelentkezési lapon kell előterjesztenie. A
jelentkezési laphoz ez esetben is csatolni kell az (1) és
(4) bekezdésben meghatározott pályázati mellékleteket.

„(1) Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a
szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud
megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója
vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3
munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben
alapos és igazolt okra hivatkozva kimentheti. A kimentési
ok elfogadása esetén pótvizsgázni az erre kijelölt napon
lehet.”

(6) Többletpont eléréséhez a pályázat benyújtásakor
- a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - egyidejűleg
csatolni kell a 32. § (1) bekezdése szerinti, többletpontra
jogosító körülményeket igazoló okiratokat. Amennyiben
a pályázó, ide értve a felvételi vizsgára nem köteles
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„(2) A pályázó által elért többletpontok összegeként
legfeljebb 30 pont vehető figyelembe. Az (1) bekezdés c)d) pontja alapján legfeljebb 12 pont vehető figyelembe.
A maximális pontszám erejéig több nyelvvizsga is
értékelhető. Ha ugyanazon idegen nyelvből rendelkezik
több nyelvvizsgával a pályázó, akkor a legmagasabb
pontértékű nyelvvizsgát kell figyelembe venni.”

7. § (1) A szabályzat 32. § (1) bekezdés c) – d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pályázó az alábbi feltételek megléte esetén
többletpontokban részesül, amely többletpontokat
a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell
számítani:]

8. § (1) A szabályzat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.

„c) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai
gyakorlat bíróságon történő eltöltése, d) bíróságon
eltöltött egyéb szakmai gyakorlat, az adott bíróság
elnöke által igazolt, bíróságon eltöltött hetenként: 1
pont;”

(2) A szabályzat 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
9. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

(2) A szabályzat 32. § (1) bekezdés h) – j) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

(2) Hatályát veszti a szabályzat 32. § (1) bekezdés e)
pontja.

[A pályázó az alábbi feltételek megléte esetén
többletpontokban részesül, amely többletpontokat
a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell
számítani:]

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

„h) az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton,
OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos
nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen
elért

1. melléklet a 9/2018. (XII. 13.) OBH utasításhoz
ha) 3. helyezés: 4 pont,
„1. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz
hb) 2. helyezés: 6 pont,
A...............................
..................................
.................................. Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
a ................... Bíróságon
.......
a ................... Bíróságon
.......
a ................... Bíróságon
.......
bírósági fogalmazói állás betöltésére.

hc) 1. helyezés: 8 pont;
i) az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton,
OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos
nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen
kapott különdíj: 4 pont;”
j) nyelvismeret:

A pályázat beérkezésének határideje: ............................
.............
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: ...............................
...........
A szóbeli versenyvizsga időpontja: .................................
...........
A pályázat elbírálásának határideje: ...............................
............
Az állás betöltésének időpontja: .....................................
............

ja) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú
jogi szaknyelvi vizsga: 6 pont,
jb) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú
komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont,
jc) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú
jogi szaknyelvi vizsga: 4 pont,
jd) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú
komplex típusú nyelvvizsga: 3 pont;”

A pályázatot és mellékleteit az Országos Bírósági
Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 1
példányban személyesen vagy postai úton benyújtani.

(3) A szabályzat 32. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
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A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók

a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített
másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude”
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel,
a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű
igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához
kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról,
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat
igazoló okirat másolatát,
nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési
lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1.,
2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát.

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése
értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázó a kiírt álláshelyet a 2. melléklet szerinti
jelentkezési lap és mellékletei (a továbbiakban együtt:
pályázat) benyújtásával pályázhatja meg. Melléklet
a pályázónak az álláshely elnyerésére vonatkozó
motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs
levele és a 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás 10. (1)
bekezdésében előírt dokumentum. A motivációs levél
terjedelme legfeljebb kettő - 12-es betűmérettel, géppel
írott - A/4-es oldal lehet.

Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett
tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy
különdíjat kapott, úgy - a felvételi versenyvizsga során
adható többletpontok elérése érdekében - e tényre a
pályázata benyújtásával egyidejűleg hivatkoznia kell.
Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok
pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga
időpontjában egyetemi jogász diplomával rendelkeznek,
és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy
az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.

A pályázathoz csatolni kell:
- a kitöltött jelentkezési lapot;
- motivációs levelet;
- az önéletrajzot;
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát
vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző
utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolást;
- a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító
okirat másolatát.
A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány - az OBH-hoz személyesen vagy postai
úton - legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga
megkezdésének időpontjáig nyújtható be.

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan
a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és
- a birosag.hu weboldalon, a „Pályázatok” címszó alatt
megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasításból
tájékozódhatnak.

A pályázathoz - amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni - csatolni kell:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a
„Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az
OBH is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4)
bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján
jogosult az adatok kezelésére. A más törvénynek való
megfelelés rovatban az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdését
kell megjelölni.

az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt
igazolást,
a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes
szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt
és lepecsételt igazolást,
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt
szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen
történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat
időtartama legalább 1 hét, az adott bíróság elnöke
(szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt
igazolást,
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és
lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi
szolgálati jogviszonyban töltött idejéről;

A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései,
az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.”
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2. melléklet a 9/2018. (XII. 13.) OBH utasításhoz
„2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz
JELENTKEZÉSI LAP
bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz
1. Pályázó neve

2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, sorrendben1
1.
2.
3.
3. Pályázó adatai
3.1. Születési neve

3.2. Anyja leánykori neve

3.3. Születési helye, ideje (év, hónap, nap)

3.4. Személyi igazolvány száma
3.5. Állampolgársága
3.6. Állandó lakcíme
Irányítószám

Település neve

Utca, út, tér, egyéb
Házszám
3.7. Értesítési címe
Irányítószám

Emelet

Ajtó

Település neve

Utca, út, tér, egyéb
Házszám

Emelet

Ajtó

3.8. Értesítési telefonszám:
3.9. Értesítési elektronikus levélcím2
3.10. Jelenlegi munkahelyének neve

3.11. Jelenlegi munkahelyének címe

3.12. Jelenlegi munkahelyén betöltött munkaköre

1
2

Amennyiben a pályázó több álláshelyre nyújt be pályázatot, további kérelmét bíróságonként sorrendben pótlapon kell előterjesztenie.
Kötelező feltüntetni, különösen a pályázó 38. § (2) bekezdésben szereplő elektronikus tájékoztatása érdekében.
11
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4. Jogi diploma minősítése

kiállításának dátuma (év, hónap, nap)

oktatási intézmény

tagozat (nappali, levelező stb.)

5.
Államilag
nyelv

elismert

nyelvvizsga

fok

típus

6. Tudományos pályázaton, versenyen való részvétel:
6.1. OBH által meghirdetett pályázatokon való részvétel (téma, helyezés, különdíj)

6.2. Egyéb tudományos pályázatokon vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett
perbeszédversenyen való részvétel (téma, helyezés, különdíj)

7. Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak, külföldi képzések stb.)

8. Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés

9. További diplomák, egyéb végzettség

Alulírott pályázó kijelentem, hogy nem állok cselekvőképességet érintő gondnokság és/vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt.
Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt

Pályázó aláírása
Tájékoztatom, hogy a fogalmazói kinevezéshez szükséges minimum pontszámot elért, de felvételt nem nyert pályázókról
az Országos Bírósági Hivatal évente országos jegyzéket (várólista) készít.
Kérem, nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy adatai az országos névjegyzékben szerepeljenek.
Hozzájárulok

Igen
Nem

Pályázó aláírása
Kérem, szíveskedjék az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) részére írásban bejelenteni, amennyiben
kéri a várólistáról való törlését.
Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli versenyvizsga időpontjától számított egy naptári éven belül újabb
pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói állásra, kérheti, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül
bírálják el a pályázatát.
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Amennyiben a fenti feltételnek megfelel, kérem, nyilatkozzon arról, hogy kéri-e pályázata szerzett pontszáma alapján
történő, újabb versenyvizsga nélküli elbírálását.

Kérem

Igen
Nem
FIGYELEM! Igen válasz csak abban az esetben jelölhető, ha a pályázó
-

várólistán szerepel és

-

a korábbi szóbeli versenyvizsgáját követő 1 éven belül nyújt be újabb pályázatot.

Pályázó aláírása
Amennyiben nem járul hozzá adatainak országos névjegyzékben történő tárolásához, úgy a pályázat lezárultát követően adatait az
Országos Bírósági Hivatal haladéktalanul törölni fogja.

Személyes adat kezeléséhez és továbbításhoz hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott érintett ezen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon és mellékletein szereplő személyes
adataimat az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság, mint adatkezelők célhoz kötötten megismerjék, valamint azokat kezeljék.
Adataim kezelésével kapcsolatban megismertem és tudomásul veszem, hogy az adatkezelés módja papír alapú.
A kezelt adatok harmadik személy részére csak törvényben írt kötelező esetben továbbíthatóak.
Ezen nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek ismeretében teszem meg.
Hozzájárulok, hogy az OBH és a bíróság a fogalmazói felvételihez kötötten részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt
küldjön.
Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatom.
Tudomásul veszem, hogy személyes adataimmal kapcsolatos érintetti jogaimat a fenti jogszabályok és az OBH, illetve a bíróság
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint gyakorolhatom.

Pályázó aláírása

Kódszám1

1

Nem a pályázó tölti ki.
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Kódszám1

JELENTKEZÉSI LAP MELLÉKLETE
(a pályázó tölti ki)
A pályázathoz csatolni kell:
- a kitöltött jelentkezési lapot;
- motivációs levelet;
- az önéletrajzot;
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév
eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást;
- a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállításának kezdeményezését tanúsító okirat másolatát.
A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány - az
OBH-hoz személyesen vagy postai úton - legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga megkezdésének időpontjáig nyújtható
be.
A pályázathoz - amennyiben a pályázó többletpontokat kíván elérni - csatolni kell:

-

az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről, a bíróság
elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

-

a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt
igazolást,

-

az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltéséről,
amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább 1 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely vezetője) által
aláírt és lepecsételt igazolást,

-

a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati
jogviszonyban töltött idejéről;

-

a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”)
vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,

-

a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2
hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,

-

az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1., 2., 3. helyezést
vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,

-

nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.
Kérem, szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta:










Jelentkezési lap
Önéletrajz
Motivációs levél
Jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
Az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi
igazolás
Hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti)
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okirat másolata
Pótlap
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről,
a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,



a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt
igazolást,

1

Nem a pályázó tölti ki.
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az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltéséről,
amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább 1 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely
vezetője) által aláírt és lepecsételt igazolást,



a munkáltatói jogkör gyakorolója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati



a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolata, amennyiben a diploma „summa cum laude”

jogviszonyban töltött idejéről,
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,


a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolás a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,



az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolata,



nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1., 2., 3.
helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolata,



nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata.”

HATÁROZATOK
116.SZ/2018. (XII. 19.) OBHE
határozat
a Miskolci Járásbíróság csoportvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Miskolci
Járásbíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol a polgári
ügyszakban csoportvezető-helyettes működik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke

117.SZ/2018. (XII. 19.) OBHE
határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Pesti Központi
Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol a P.
IV. Csoportban 2 csoportvezető-helyettes működik.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bíróság Hivatal
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

2018. szeptember 15. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Balázs Márta tanácselnöknek,
2018. november 1. napjától
az Egri Törvényszéken
dr. Nyiri Beáta Katalin elnöknek,
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Béres Balázs bírónak,
címzetes táblabíró címet,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Ágoston Zoltán, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Kaprinay Esztert, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Schwalm Andreát, a Mohácsi Járásbíróság bírósági
titkárát
a 2018. december 1. napjától 2021. november 30.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Keszler Ágnest, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,
dr. Majorosné dr. Köck Ildikót, a Tatabányai Járásbíróság bíráját,
dr. Varga Zoltánt, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját
2018. december 1. napjától,
dr. Kis Lászlót, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
2019. január 1. napjától határozatlan időre
bíróvá
kinevezte,

2018. szeptember 5. napjától
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Mátyásné dr. Polereczki Évának, a Kecskeméti Járásbíróság bírájának,
2018. október 8. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Fónyadné dr. Szabó Leonórának, a Miskolci Járásbíróság bírájának,
2018. november 7. napjától
a Gyulai Törvényszék illetékességi területén
dr. Kis Krisztinának, a Gyulai Járásbíróság bírájának,
2018. november 24. napjától
a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
dr. Badóné dr. Murányi Editnek, a Csongrádi Járásbíróság elnökének,
2018. november 25. napjától
a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén
dr. Munkácsi Magdolnának, a Szolnoki Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

dr. Kovács-Pálvölgyi Tímeának, a Kecskeméti Járásbíróság bírájának határozott idejű bírói kinevezését 2018.
december 1. napjától 2021. november 30. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbította,

dr. Kardos Melindát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2019. január 1. napjával - lemondására figyelemmel -,
dr. Gál Juditot, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét 2019.
május 31. napjával - nyugállományba helyezés iránti
kérelmére figyelemmel - bírói tisztségéből

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bírói cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további
viselésére
2018. november 27. napjától
a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Krebsz Gyöngyi, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája
jogosult.

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
762.E/2018. (X. 31.) OBHE
határozat
2018. november hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

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

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kaprinay
Eszter bírót – a 449.E/2018. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. december 1. napjával a Szegedi
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

789.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Bakos
Évát, a 2018. december 1. napjától 2024. november 30.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

801.E/2018. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Schwalm
Andrea bírót – a 545.E/2018. (VII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. december 1. napjával a Pécsi
Járásbíróságra osztom be.

798.E/2018. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék elnökének
kinevezéséről

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

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.

805.E/2018. (XI. 22.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kalmár János bírót – a 648.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2018. december 1. napjával a
Hajdúszoboszlói Járásbíróságról a Berettyóújfalui Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

799.E/2018. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Ágoston
Zoltán bírót – a 554.E/2018. (VII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2018. december 1. napjával a Gödöllői
Járásbíróságra osztom be.

807.E/2018. (XI. 23.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Lehel Frigyes bírót – a 649.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. december 1. napjával
a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

800.E/2018. (XI. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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808.E/2018. (XI. 26.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

rix bírót – a 647.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2019. január 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságról a Dabasi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Hegedűs Istvánt a 2018. november 27. napjától 2024. november 26. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szegedi
Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

841.E/2018. (XII. 11.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

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

810.E/2018. (XI. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Varga Eszter Ágnest a 2018. december 12. napjától 2024.
december 11. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Ádámné dr.
Szilágyi Eszter bírót – a 650.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2018. december
15. napjával az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról az Egri Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

842.E/2018. (XII. 12.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

834.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján Andorné
dr. Ajkay Beáta Erzsébetet a 2018. december 15. napjától 2024. december 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Kaposvári Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Berzétei
Dóra bírót – az 547.E/2018. (VII. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. január 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról az Érdi Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

835.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

843.E/2018. (XII. 12.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kozák Beat-

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján Győriné

18

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/11. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

865.E/2018. (XII. 18.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

dr. Vajda Andreát a 2018. december 15. napjától 2024.
december 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hartmann
Norbert bírót – a 742.E/2018. (X. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. január 1. napjával
a Komáromi Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

852.E/2018. (XII. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Felföldi Anikót, a Monori Járásbíróság bíráját a Budapest Környéki Törvényszék elnökének kezdeményezésére – a Ceglédi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
2018. december 15. napjától a Ceglédi Járásbíróságra
áthelyezem.

877.E/2018. (XII. 19.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására
a Bírósági Közlöny 2018/10. számában kiírt pályázatot tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett - eredménytelenné nyilvánítom.

858.E/2018. (XII. 14.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Abért János bírót – a 669.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2019. január 1. napjával a Székesfehérvári Járásbíróságról a Székesfehérvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

KIJELÖLÉSEK

863.E/2018. (XII. 17.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

774.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján dr. Szabó Klára tanácselnököt – a 736.E/2018. (X. 19.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria elnökének
döntésére figyelemmel – 2019. január 1. napjával a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Makai Bernadett Katinkát és dr. Németh Andreát, a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárait, dr. Vucskics Petrát, a
Barcsi Járásbíróság bírósági titkárát, valamint dr. Nagy-Lukácsi Juditot, a Jászberényi Járásbíróság bírósági titkárát
2018. december 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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815.E/2018. (XI. 30.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelöléséről

KIRENDELÉSEK
775.E./2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

Maleticsné dr. Pados Esztert és dr. Csizek Zoltánt, a Pécsi
Törvényszék bíráit 2019. január 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr.
Gál Mariannának, a Szegedi Törvényszék bírájának - eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett - 2018.
december 1. napjától 2019. február 28. napjáig terjedő
időszakra, a Szegedi Ítélőtáblára történő kirendelését
meghosszabbítom.

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

816.E/2018. (XI. 30.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Jancsó-Tóth
Esztert, a Tatabányai Járásbíróság bíráját 2018. december
10. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.

790.E/2018. (XI. 20.) OBHE
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
megszűnéséről és a Fővárosi Törvényszékre
történő beosztásáról

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

819.E/2018. (XII. 4.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése f) pontja alapján dr. Szabó József
Tamás, Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró minisztériumi beosztása 2018. december 31. napjával megszűnik. Dr. Szabó József Tamást 2019. január 1. napjától
a Fővárosi Törvényszékre, bírói munkakörbe beosztom.

Bangóné dr. Átol Zsuzsannát, a Gyulai Járásbíróság bírósági titkárát 2019. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő időtartamra bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

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

862.E/2018. (XII. 17.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

811.E./2018. (XI. 27.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

Dr. Csánitz Annát, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát
2019. január 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

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

dr. Sisák Pétert, a Miskolci Törvényszék tanácselnökét 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
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837.E./2018. (XII. 10.) OBHE
határozat
bírák Győri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

– eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül - a
Kúriára kirendelem,
dr. Gál Attilának, a Kecskeméti Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírájának 2018. december 1. napjától 2019. február 15. napjáig, - eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, - a Kúriára történő kirendelését meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal, dr. Szabó Györgyinek és dr. Pfeifer Péternek, a
Veszprémi Törvényszék bíráinak - eredeti ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása mellett, - 2019. január 1.
napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra, a
Győri Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

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

818.E/2018. (XII. 3.) OBHE
határozat
bírák és bírósági titkár minisztériumi
beosztásának meghosszabbításáról

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

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. § (2) bekezdése alapján dr. Demeter Zsuzsannának,
a Fővárosi Törvényszék bírájának, dr. Vass Péternek, az
Országos Bírósági Hivatal beosztott bírájának, valamint
dr. Bak Szilviának, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárának 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra – az
igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi
beosztását meghosszabbítom.

853.E/2018. (XII. 14.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával,
dr. Idzigné dr. Novák Marianna Csillának, a Kúria bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időszakra, a Fővárosi Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

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

836.E./2018. (XII. 10.) OBHE
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbítása

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Hágerné dr. Buzás Andrea Kingának, a Debreceni Törvényszék
bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett – 2019. január 1. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra, a Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

854.E/2018. (XII. 14.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával,
dr. Gimesi Ágnes Zsuzsannának, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökének – eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül, – 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra, a Kúriára történő

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

21

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/11. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

tásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal, dr. Judi
István hb. ezredesnek, a Győri Törvényszék katonai tanácselnökének és dr. Szabó Krisztián hb. alezredesnek,
a Győri Törvényszék katonai bírájának – eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása mellett – 2019. január
1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időszakra, a
Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

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

855.E/2018. (XII. 14.) OBHE
határozat
katonai bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. §-ának (1) és (5) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal dr. Ifkovics Béla hb. ezredesnek, a Kaposvári
Törvényszék katonai tanácselnökének és dr. Vadócz Attila Béla hb. őrnagynak, a Kaposvári Törvényszék katonai
bírájának, – eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása
mellett – 2019. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő időszakra, a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

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

859.E/2018. (XII. 14.) OBHE
határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával,
dr. Matisz Natáliának, a Debreceni Járásbíróság bírájának, – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
- 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időszakra, az Egri Törvényszékre történő kirendelését
meghosszabbítom.				

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

856.E/2018. (XII. 14.) OBHE
határozat
katonai bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával,
dr. Tóth Szabolcs hb. őrnagynak, a Fővárosi Törvényszék
katonai bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra, a Fővárosi Ítélőtáblára
történő kirendelését meghosszabbítom.

861.E/2018. (XII. 17.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Kolozs
Balázsnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának – eredeti
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. január
1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időszakra, a
Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

857.E/2018. (XII. 14.) OBHE
határozat
katonai bírák kirendelésének
meghosszabbítása a Fővárosi Ítélőtáblára
A

bíróságok

szervezetéről

és

igazga-
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812.E/2018. (XI. 28.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

776.E/2018. (XI. 19.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Székesfehérvári Törvényszékre történő
beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Kárpáti-Somogyi Laura, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2019. január 01.
napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Gulyás
Géza Gábor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2018. november 30. napjával
megszüntetem és 2018. december 1. napjával a Székesfehérvári Törvényszékre beosztom.

813.E/2018. (XI. 29.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről

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

804.E/2018. (XI. 22.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Krémer László, a Pécsi
Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2018. november 30. napjával megszűnik, ezért őt 2018.
december 1. napjától a Pécsi Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Bendli
Attila József, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2018. december 15. napjával megszűnik, ezért
2018. december 16. napjától a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra beosztom.

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

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

814.E/2018. (XI. 29.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről

806.E/2018. (XI. 22.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy Szentpéteriné dr. Bán
Erzsébet a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam
leteltére tekintettel – 2018. november 30. napjával megszűnik, ezért őt 2018. december 1. napjától a Pécsi Ítélőtáblára tanácselnöknek kinevezem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése
alapján dr. Ágoston Zoltán, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói kinevezésére tekintettel 2018. november 30. napjával megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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817.E/2018. (XII. 1.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

ról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése
alapján dr. Szántó Adrienn Mária Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói
kinevezésére tekintettel 2018. december 31. napjával
megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Ágoston
Zoltánt, 2018. december 1. napjától a Gödöllői Járásbíróság bíráját, 2018. december 4. napjától 2019. május
31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

840.E/2018. (XII. 11.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

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

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Resán Dalma Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói kinevezésére
tekintettel 2018. december 31. napjával megszüntetem.

821.E/2018. (XII. 4.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kis László,
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. január 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

844.E/2018. (XII. 12.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

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

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Péter-Sztankó Ágnes Márta Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói
kinevezésére tekintettel 2018. december 31. napjával
megszüntetem.

822.E/2018. (XII. 4.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Antal Veronikát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019.
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

847.E/2018. (XII. 13.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

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

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigitta Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói
kinevezésére tekintettel 2018. december 31. napjával
megszüntetem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

839.E/2018. (XII. 11.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyá-
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848.E/2018. (XII. 13.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Tóth Csabát, a Debreceni Törvényszék bíráját 2018.
december 1. napjától határozatlan időre a Debreceni
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Tóth Áron
László bírót 2019. január 1. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
beosztotta

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

dr. Kopinja Máriát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét,
dr. Simon Évát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnökhelyettesét
- a megbízatási időtartam leteltére figyelemmel - 2019.
január 1. napjától a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra bírói munkakörbe,

860.E/2018. (XII. 17.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

kijelölte

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § c) pontja és a 141. § (4) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Schadt Krisztián, a Pécsi Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztsége 2018.
december 31. napjával megszűnik, ezért őt 2019. január
1. napjától a Pécsi Törvényszékre bírói beosztásba helyezem.

dr. Havasi Tímeát,
dr. Koós Szabolcsot,
dr. Lakatos-Csondor Katalint,
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráit,
dr. Surányi Katalint
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztott fővárosi törvényszéki bírót 2018. december 1. napjától
büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására.

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

A Gyulai Törvényszék elnöke
kinevezte

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

dr. Tatai Mónikát, a Gyulai Törvényszék bíráját 2018. november 1. napjától határozatlan időre a Gyulai Törvényszék Büntető Kollégiumába tanácselnöknek,
Ménesiné dr. Szűcs Erika Máriát, a Gyulai Törvényszék
Cégbírósága csoportvezető bíráját a 2018. december 1.
napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Gyulai Törvényszék Cégbírósága csoportvezető bírájává.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Csák Évát, a Dunakeszi Járásbíróság elnökét a 2018.
december 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Dunakeszi Járásbíróság elnökévé,
Juhászné dr. Kádár Beáta Borbálát,a Gödöllői Járásbíróság bíráját a 2018. december 11. napjától 2024. december 10. napjáig terjedő időtartamra a Gödöllői Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Felföldi Anikót, a Monori Járásbíróság bíráját a 2018.
december 15. napjától 2024. december 14. napjáig terjedő időtartamra a Ceglédi Járásbíróság elnökévé.

A Szegedi Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Gácsiné dr. Gaál Katalint, a Szegedi Járásbíróság bíráját 2018. november 9. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.
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A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

(276. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

kinevezte

dr. Bíróné dr. Schuller Zsuzsannát, a Székesfehérvári
Járásbíróság bíráját a 2018. december 1. napjától 2024.
november 30. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróságra csoportvezető bírói munkakörbe.

2. a Bírósági Közlöny 2018. évi 9. számában, 2018. november 20-ai határidővel, a Főváőrosi Közigazgatási és
Munkaügyi BÍróság elnöki álláshelyének (675. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 134. § értelmében
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Pócs Teodórát, a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjét,
dr. Víghné dr. Tigyi Anikót,
dr. Rochlitz Zoltánt, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökeit,
dr. Hernádi Ildikót,
dr. Kissné dr. Nedesán Mariannát,
dr. Molnár Gergelyt,
dr. Nagy Orsolyát,
dr. Papp Juditot,
dr. Vígh Zsoltot, a Szolnoki Törvényszék bíráit
2018. december 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2018. évi 6. számában, a Kunszentmiklósi Járásbíróság elnöki álláshelyének (47. számú)
betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2018. évi 6. számában, a Fehérgyarmati Járásbíróság elnöki álláshelyének (42. számú)
betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2)
bekezdés második fordulata alapján eredménytelenné
nyilvánította.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
megbízta

dr. Ivanov Mártát, az Esztergomi Járásbíróság bíráját
a 2018. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig
terjedő időtartamra az Esztergomi Járásbíróság elnökhelyettesi feladatainak ellátásával.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
kijelölte

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

dr. Czipóth Editet, a Zalaegerszegi Járásbíróság elnökét
2019. január 1. napjától büntetés-végrehajtási ügyekben
eljáró bíróvá.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

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 Fővárosi Törvényszék elnöke
1. a Bírósági Közlöny 2018. évi 5. számában, 2018. augusztus 21-ei határidővel, a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető ügyszakos elnökhelyettesi álláshelyének

A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői
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tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az
elnök és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.

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

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.

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

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

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

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

1. A bírói állások meghirdetése

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

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

3.5. A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a

27

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/11. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort megküldi a
bíróság elnökének, aki a pályázati rangsort javaslatával
az OBH elnökének továbbítja.

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

5.4. 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.

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.

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.

3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz
segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.
4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a járásbíróság elnökéhez,
b) közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt pályázat
esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökéhez,
c) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék elnökéhez,
d) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla elnökéhez,
e) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez kell
benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő határidőben kell benyújtani.

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
263. § (2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdés
a) és c-d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben
meghatározott feltételeknek megfelelnek, felsőfokú
iskolai végzettséggel és végrehajtási ügyintézői szakvizsgával
rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát
készítenek.
A munkáltató a végrehajtási ügyintézői szakvizsga meg
szerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
13.§ (6) bekezdése értelmében - legfeljebb 3 évre - halasztást
engedélyezhet.
A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel - hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy
a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.
A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: (Rendelet) szerint:
- Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló okiratok
eredeti példányát vagy azok közjegyző által hitelesített
másolatát,
- a személyes adatait és a rövid úton történő elérhető-

5. A pályázatok elbírálása
5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke, valamint a közigazgatási
és munkaügyi bíróság elnöke kivételével – elutasítja. A
hiányos - pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot benyújtó pályázót pedig rövid határidő tűzésével felhívja
a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén – és a
nem pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot elutasítja.
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.
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−
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 Kecskeméti Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Kecskeméti Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása)
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

ségét
is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint
történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük.
A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
875.E/2018. (XII. 18.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

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

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

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

876.E/2018. (XII. 18.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kecskeméti Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot
hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
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A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja.

A Debreceni Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

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

a Debreceni Járásbíróság Szabálysértési Csoport
csoportvezető bírói álláshelyének (56. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

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

a Pesti Központi Kerületi Bíróság P.IV. Csoport csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (313. számú) betöltésére.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Miskolci Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezetőhelyettes bírói álláshelyének (60. 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 P.IV. Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői-helyettesi 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 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-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja.
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tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

849.E/2018. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nagyatádi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja.

A Nagyatádi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (61. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja.

a Szegedi Törvényszék egy büntető ügyszakos tanácselnöki (11. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázat benyújtásának helye:
Nagyatádi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7500 Nagyatád, Zrínyi u. 3-5.)

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Szegedi
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

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

850.E/2018. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre
A Székesfehérvári Törvényszéken egy polgári ügyszakos
törvényszéki bírói (25. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja.

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

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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851.E/2018. (XII. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

kének az AB 202575 számú bírói igazolványa,
Póhr Erna Máriának, a Tatabányai Törvényszék tisztviselőjének a BA 173872 számú,
Sárközi Bélának, a Szarvasi Járásbíróság tisztviselőjének
a BA 182362 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

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

Az igazolványok érvénytelenek.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. január 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.)

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kisvárdai Járásbíróságon egy végrehajtási ügyintézői
állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2019. január 31. napja.
A pályázatok beadásának helye
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
dr. Bárdy Szilviának, a Monori Járásbíróság bírájának az
AA 111465 számú,
dr. Kalina Józsefnek, a Fővárosi Törvényszék tanácselnö-
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