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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2018. (XII. 19.) OBH utasítása az igazságügyi alkalmazottak
teljesítményértékeléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2018. (XII. 19.) OBH utasítása a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 12/2018. (XII. 19.) utasítása a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 13/2018. (XII.21.) OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatal
és a bíróságok statisztikai tevékenységéről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 1/2019. (I. 17.) OBH utasítása a bírósági fogalmazók felvételi
rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. ( II. 29.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2019. (I. 17.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

34

1.SZ/2019. (I. 7.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
2.SZ/2019. (I. 7.) OBHE határozat a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
3.SZ/2019. (I. 7.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
4.SZ/2019. (I. 9.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
5.SZ/2019. (I. 9.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
6.SZ/2019. (I. 9.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
7.SZ/2019. (I. 9.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
8.SZ/2019. (I. 11.) OBHE határozat a bírák cafetéria-juttatása 2019. évi összegének meghatározásáról
9.SZ/2019. (I. 15.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy törvényszéki bírói álláshely
határozott időre történő megszüntetésének meghosszabbításáról, két járásbírósági bírói álláshely
határozott időre történő megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
10.SZ/2019. (I. 23.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 85.SZ/2018. (VII. 19.) OBHE határozat módosításáról
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11.SZ/2019. (I. 23.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

37

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

38

823.E/2018. (XII. 4.) OBHE határozat 2018. december hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
824.E/2018. (XII. 5.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnökének kinevezéséről
825.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
826.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
827.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
828.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
829.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
830.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
831.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
832.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
833.E/2018. (XII. 6.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
864.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
866.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
867.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
868.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
869.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
870.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
871.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
872.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
873.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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874.E/2018. (XII. 18.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
881.E/2018. (XII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
882.E/2018. (XII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
883.E/2018. (XII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
884.E/2018. (XII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
885.E/2018. (XII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
886.E/2018. (XII.21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
6.E/2019. (I. 9.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
7.E/2019. (I. 9.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
13.E/2019. (I. 14.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
14.E/2019. (I. 14.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
15.E/2019. (I. 14.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
20.E/2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
21.E/2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
22.E/2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
23.E/2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
24.E/2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
25.E/2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
50.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
51.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
880.E/2018. (XII. 21.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
16.E/2019. (I. 14.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági titkár
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
3.E./2019. (I. 7.) OBHE határozat bíró Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő kirendeléséről

5

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/12. szám

TARTALOMJEGYZÉK

9.E./2019. (I. 10.) OBHE határozat bíró Szolnoki Törvényszékre történő kirendeléséről
10.E./2019. (I. 10.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
11.E./2019. (I. 10.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
26.E/2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendelésének meghosszabbításáról
27.E./2019. (I. 18.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
838.E/2018. (XII. 10.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával való megbízásról és áthelyezésről
846.E/2018. (XII. 12.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Ítélőtáblára történő beosztásáról
878.E/2018. (XII. 20.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
879.E/2018. (XII. 20.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
1.E/2019. (I. 2.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
2.E/2019. (I. 2.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
4.E/2019. (I. 08.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
5.E/2019. (I. 08.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
8.E/2018. (I. 10.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék
megszűnéséről

elnöke vezetői tisztségének

12.E/2019. (I. 11.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
17.E/2019. (I. 14.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
18.E/2019. (I. 16.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről és a Békéscsabai Járásbíróságra történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

47

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

48
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PÁLYÁZATOK

49

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
34.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat
állásának pályázati kiírásáról

a Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői

35.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
36.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
37.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
38.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

39.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
40.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon

egy

41.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon

egy

42.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki bírói

43.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói

44.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
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45.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
46.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kunszentmiklósi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
47.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Székesfehérvári Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
48.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
49.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
55.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre
60.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon

egy

Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

61.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Balassagyarmati Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
HÍREK

63

Halálozás
Igazolványok érvénytelenítése
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b) informatikai rendszer: az igazságügyi alkalmazottak
egyéni teljesítményértékelésének elvégzését támogató
informatikai alkalmazás;

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
10/2018. (XII. 19.) OBH utasítása
az igazságügyi alkalmazottak
teljesítményértékeléséről

c) lezárt teljesítményértékelés: a teljesítményértékelt
által tudomásul vett, vagy a teljesítményértékelt
észrevétele, illetve az értékelő megbeszélés alapján a
teljesítményértékelést végző vezető által módosított,
vagy fenntartott teljesítményértékelés;

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 54/A. § (8) bekezdésében
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:

d) munkaköri
követelmény:
az
igazságügyi
alkalmazott munkaköre és munkaköri leírása alapján
megfogalmazott elvárás átfogó jellegű meghatározása;

1. Általános rendelkezések
e) munkáltatói jogkör gyakorlója: a Bszi. 16. § a) - e)
pontjában meghatározott bíróságnak az Iasz. 8. §-ában
meghatározott jogkört gyakorló elnöke, valamint az OBH
elnöke;

1. § [A szabályzat célja]
Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja,
hogy meghatározza az igazságügyi alkalmazottak
teljesítményértékelésére vonatkozó eljárásrendet, az
ahhoz kapcsolódó feladatokat, a teljesítményértékelés
módszerét és annak elemeit.

f)
önértékelés: a teljesítményértékelt személyes
megítélése saját munkateljesítményéről, képességeiről
és készségeiről, tevékenységéről, magatartásáról,
elhivatottságáról;

2. § [A szabályzat hatálya]
g) szakmai kompetencia: az alapkompetenciától
eltérő, a bírósági titkárra, bírósági fogalmazóra, a
tisztviselőre, az írnokra, a fizikai dolgozóra és a vezetőre
vonatkozó, a munkateljesítményre ható specifikus
jártasság, készség, képesség és személyes jellemzők;

(1) A szabályzat személyi hatálya a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. § a) - e) pontjában
meghatározott bíróságokon, illetve az Országos
Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) szolgálatot
teljesítő igazságügyi alkalmazottakra, valamint a
teljesítményértékelésben közreműködő bírákra terjed
ki.

h) tárgyév: a teljesítményértékelés foganatosításának
éve;
i)
teljesítményértékelés: az igazságügyi alkalmazottak
egyéni teljesítményértékelésének és önértékelésének
rendszere; olyan évente ismétlődő tevékenység, amelynek
során a meghatározott teljesítményértékelési elemeket
az önértékelést követően a teljesítményértékelést végző
vezető értékeli, és amely érdemi visszajelzést ad a
teljesítményértékelt részére;

(2) A szabályzat tárgyi hatálya az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 54/A. §-ában
meghatározott teljesítményértékelésre terjed ki.
3. § [Értelmező rendelkezések]

j)
teljesítményértékelésben közreműködő: az a bíró
vagy igazságügyi alkalmazott, akit a teljesítményértékelést
végző
vezető
a
teljesítményértékelésben
közreműködésre kijelöl;

E szabályzat alkalmazásában:
a) alapkompetencia: a feladatkör és munkakör
ellátásához szükséges általános felkészültség, tudás,
jártasság, készség, képesség, továbbá mindazon
személyes jellemzők összessége, amelyek hatnak a

k)
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lap készül, melyek egyes részeredményeinek számtani
átlagát alapul véve kell a teljesítményértékelés
végső eredményét a teljes időszakra vonatkozó
teljesítményértékelő lapon megállapítani.

követelmény, valamint az alap- és szakmai kompetenciák;
l)
teljesítményértékelést végző vezető: a munkáltatói
jogkör gyakorlója, illetve az általa átruházott jogkörben
eljáró helyettese vagy más vezető beosztású alkalmazott;

(3)
A
teljesítményértékelt
teljesítményértékelési
időszakban
más
igazságügyi
szervhez
történt
kirendelése esetén a teljesítményértékelést végző
vezető a munkavégzés helye szerinti bírósági elnök
írásbeli véleményének figyelembevételével végzi el a
teljesítményértékelést.

m) teljesítményértékelt: az Iasz. 2. § (2) bekezdés a) és
d) – f) pontjában meghatározott igazságügyi alkalmazott;
2. A teljesítményértékelés elemei, időszaka
4. § [A teljesítményértékelés elemeinek meghatározása]

(4)
A
teljesítményértékelt
teljesítményértékelési
időszakban az Országos Bírósági Hivatalba, vagy
az igazságügyért felelős miniszter által vezetett
minisztériumba való beosztásának megszüntetését,
továbbá a más igazságügyi szervtől történő áthelyezését
követően a teljesítményértékelést végző vezető a
teljesítményértékelés során figyelembe veheti a
beosztás tartama alatti, továbbá az áthelyezést megelőző
munkáltatói jogkör gyakorlójának véleményét.

A teljesítményértékelt részére meghatározott munkaköri
követelményeket az 1. melléklet, az alapkompetenciákat
a 2. melléklet, a szakmai kompetenciákat
a) a bírósági titkár és bírósági fogalmazó esetében a
3. melléklet;
b)
c)
d)

a tisztviselő és írnok esetében a 4. melléklet;
a fizikai dolgozó esetében az 5. melléklet;
a vezető esetében a 6. melléklet

(5) A próbaidő lejártát követő teljesítményértékelés
során a próbaidő alatt végzett tevékenységet is
figyelembe kell venni.

tartalmazza.

(6)
A
teljesítményértékeléssel
összefüggő,
a
munkavégzésre
vonatkozó
adatokat
a
teljesítményértékelést
végző
vezető,
vagy
a
teljesítményértékelésben közreműködő az informatikai
rendszerben, vagy ennek hiányában írásban a
7. melléklet alkalmazásával dokumentálhatja a
teljesítményértékelési időszakban.

5. § [A teljesítményértékelés elemeinek közlése]
A teljesítményértékelés elemeit a teljesítményértékelést
végző vezető a jogviszony létesítésével egyidejűleg
a kinevezési okirat mellékleteként, vagy a kinevezés
munkakörre vonatkozó módosításával, illetve a
munkaköri leírás módosításával egyidejűleg írásban
közli a teljesítményértékelttel, aki az átvételt aláírásával
igazolja.

3. A teljesítményértékelés folyamata
7. § [A teljesítményértékelés elemeinek értékelése]

6. § [A teljesítményértékelés során figyelembe vett
időszak]

(1) A teljesítményértékelés elemeinek értékelése
nullától százig terjedő, egész számban meghatározott,
százalékos formában történik. A teljesítményértékelt
munkakörének megfelelő teljesítményértékelő lapot
(8-11/a-b-c. melléklet) az informatikai rendszer
alkalmazásával, ennek hiányában papír alapon kell
kitölteni.

(1) A teljesítményértékelést – a szabályzatban foglalt
kivételekkel – a teljesítményértékelt egy évi munkájának
alapul vételével a tárgyév június 30. napjáig kell elvégezni.
A teljesítményértékelés időszakát és ütemezését a
munkáltatói jogkör gyakorlója az éves munkatervben, az
OBH elnöke előzetesen írásban (a továbbiakban együtt:
munkaterv) határozza meg.

(2) A teljesítményértékelt a teljesítményértékelő lap
önértékelés oszlopát a munkáltatói jogkör gyakorlója
által a munkatervben meghatározott időpontig tölti
ki. Az önértékelést utólag módosítani nem lehet. Az
önértékelés a teljesítményértékelést végző vezető
általi teljesítményértékelést segíti, bármely okból
történő elmaradása, vagy a teljesítményértékelő lap
kitöltésének a teljesítményértékelt általi megtagadása a

(2) Amennyiben a teljesítményértékelt munkaköre
az (1) bekezdésben írt időtartam alatt módosul és
ezáltal a teljesítményértékelés elemei megváltoznak,
a teljesítményértékelés során a munkakör módosulást
vagy módosulásokat megelőző és követő időszakok
munkavégzését is figyelembe kell venni oly módon,
hogy az egyes időszakokról külön teljesítményértékelő
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teljesítményértékelés elvégzésének nem akadálya.

eredménye közöltnek tekintendő, ha

(3) A teljesítményértékelésben közreműködő az
önértékelésre meghatározott határidő lejártát követően
a munkatervben meghatározott időpontig terjeszti elő
teljesítményértékelési javaslatát a teljesítményértékelő
lapon.
A
teljesítményértékelésben
közreműködő
javaslata a teljesítményértékelést végző vezető általi
teljesítményértékelést segíti.

a) a teljesítményértékelő lapot a címzettnek vagy az
átvételre jogosult más személynek átadják, illetve
b) a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a
teljesítményértékelő lap átvételét megtagadja vagy
szándékosan megakadályozza;
c) a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint
tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként
kézbesített teljesítményértékelő lap esetén,

(4)
A
teljesítményértékelést
végző
vezető
a
munkatervben meghatározott időpontig végzi el a
teljesítményértékelést.

ca) a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a
küldemény átvételét megtagadta vagy a címzett által
bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett
ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a
kézbesítés megkísérlésének napján, vagy

(5) A teljesítményértékelést végző vezető rendelkezik
arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába
közreműködő bevonásra kerül-e.
8. § [A teljesítményértékelés eredményének összegzése]

cb) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési
kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját
követő ötödik munkanapon.

(1)
A
teljesítményértékelést
végző
vezető
a
teljesítményértékelt teljesítményét 0-100%-ig terjedő,
öt teljesítményfokozatra bontott mérőskálán értékeli.
A százalékos értéksávokat és a hozzá kapcsolódó
teljesítményfokozatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Személyes kézbesítés esetén a teljesítményértékelő
lap átvételét a teljesítményértékelt a teljesítményértékelő
lapon az átvétel dátumának feltüntetése mellett az
aláírásával igazolja.

(2) A teljesítményértékelés elemeinek eredményét a
teljesítményértékelt szempontokra adott %-ok számtani
átlaga alapján kell megállapítani, a kerekítés szabályainak
alkalmazásával.

(3) A teljesítményértékelt a kézbesítést követő öt napon
belül írásban
a) nyilatkozhat a teljesítményértékelés eredményének
tudomásul vételéről, vagy

(3) A teljesítményértékelés összesített eredményének
megállapítása során a teljesítményértékelés elemeinek
eredményeit súlyozottan kell figyelembe venni:
a) a munkaköri
mértékben;

követelmény

értékelése

b) közölheti a teljesítményértékeléssel kapcsolatos
észrevételeit a teljesítményértékelést végző vezetővel,
illetve

60%-os

c) kezdeményezheti értékelő megbeszélés tartását.

b) az alap- és szakmai kompetenciák értékelése
együttesen 40%-os mértékben

(4)
A
teljesítményértékelt
kezdeményezésére
a
teljesítményértékelést
végző
vezető
a
teljesítményértékelés
eredményét
a
teljesítményértékelttel együtt – a kezdeményezés
közlésétől számított öt napon belül megtartott – értékelő
megbeszélésen áttekintheti.

számít.
(4) Az önértékelés, valamint a teljesítményértékelésben
közreműködő
javaslata
a
teljesítményértékelés
eredményének megállapítása során súlyozásra nem
kerül.

(5) A teljesítményértékelésben közreműködőt az értékelő
megbeszélésre meg kell hívni. A teljesítményértékelt
kérésére az értékelő megbeszélésre meg kell hívni az
igazságügyi szervnél működő érdekképviseleti szerv
képviselőjét, aki az értékelő megbeszélésen észrevételt
tehet. A teljesítményértékelő megbeszélés eredményét
a 13. melléklet szerinti feljegyzésben kell rögzíteni.

9. § [A teljesítményértékelés eredményének közlése]
(1) A teljesítményértékelés eredményét a munkatervben
meghatározott
időpontig
írásban,
a
kitöltött
teljesítményértékelő lap kézbesítésével kell közölni
a teljesítményértékelttel. A teljesítményértékelés
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a
teljesítményértékelést
végző
vezető
által
aláírt, a teljesítményértékelés lezárását rögzítő
teljesítményértékelő
lapot
a
teljesítményértékelt
személyi nyilvántartásában meg kell őrizni.

A feljegyzés egy másolati példányát az értékelő
megbeszélés napján a teljesítményértékelt részére át
kell adni, aki ennek megtörténtét a feljegyzés eredeti
példányán az átvétel dátumának feltüntetése mellett
aláírásával igazolja.

12. § [A teljesítményértékelés elleni jogorvoslat]
(6)
A
teljesítményértékelést
végző
vezető
a
teljesítményértékelést
egy
alkalommal,
a
teljesítményértékelt írásbeli észrevételének közlésétől
számított öt napon belül – értékelő megbeszélés tartása
esetén az azt követő munkanapon – módosíthatja,
vagy ugyanezen határidőn belül írásban tájékoztatja
a
teljesítményértékeltet
a
teljesítményértékelés
fenntartásáról.

A teljesítményértékelt a lezárt teljesítményértékelés
valótlan vagy személyiségi jogát sértő megállapítása
ellen az Iasz. 54/A. § (7) bekezdése, 53. § (9) bekezdése
és 92. § (1) bekezdése alapján élhet jogorvoslattal.
5. Záró és átmeneti rendelkezések
13. § [Hatályba léptető rendelkezés]

(7)
A
teljesítményértékelés
módosításáról
a
módosítást követő munkanapon, a módosításnak
megfelelően
kitöltött
teljesítményértékelő
lap
közlésével az (1) bekezdésnek megfelelően kell
értesíteni a teljesítményértékeltet. A módosított
teljesítményértékelésre
írásbeli
észrevétel
nem
terjeszthető elő, annak alapján értékelő megbeszélés
nem kezdeményezhető.

Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.
14. § [Átmeneti rendelkezés]
(1) A teljesítményértékelés jelen szabályzat szerinti
elemeit első alkalommal – az 5. §-ban foglaltaktól
eltérően – 2019. január 15. napjáig kell közölni az
igazságügyi alkalmazottakkal.

(8) Amennyiben a teljesítményértékelt a (3) bekezdés
szerinti határidőn belül nyilatkozatot nem tesz, úgy kell
tekinteni, hogy a teljesítményértékelést tudomásul vette.

(2) A jelen szabályzat szerinti első teljesítményértékelés
során – a 6. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –
a teljesítményértékelt 2019. január 15. napját követő
munkájának alapul vételével kell a teljesítményértékelés
elemeit értékelni.

10. § [A teljesítményértékelés mellőzése]
Nem kell elvégezni a teljesítményértékelést az Iasz. 54/A.
§ (3) bekezdésben meghatározott esetben, valamint, ha

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

a) a teljesítményértékelt szolgálati jogviszonya a
tárgyévben az Iasz. 19. § (1) bekezdés a) - c), g) és h)
pontja alapján megszűnik;
b) a teljesítményértékelt jogviszonya
március 31. napját követően jött létre;

a

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
11/2018. (XII. 19.) OBH utasítása
a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról

tárgyév

c) a
teljesítményértékelési
időszakban
a
teljesítményértékelt
munkavégzésének
tényleges
időtartama bármely okból bekövetkező távolléte miatt a
3 hónapot nem érte el.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában, valamint a közokiratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdés b)
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:

4. A teljesítményértékelés eredményének nyilvántartása,
jogorvoslat
11.
§
[A
teljesítményértékelés
nyilvántartása]

eredményének

A
lezárt
teljesítményértékelés
eredményét
tartalmazó, az informatikai rendszerből kinyomtatott
teljesítményértékelő
lapot,
ennek
hiányában

1. § A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról
szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a továbbiakban:
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„(1a) A Dokumentumtárba az írásbeli jegyzőkönyveket,
jegyzőkönyv kivonatokat, a határozatokat és az egyéb
belső iratokat szerkeszthető dokumentumként – .doc,
.docx, .odt vagy .rtf fájlformátumban – kell feltölteni.
A felsorolt dokumentumok elektronikus úton történő
kiadmányozását megelőzően a BIR-O rendszer a
dokumentumokat csak olvasható .pdf fájlformátumba
konvertálja és a 15. § (2) bekezdés a) pontjában írt
elektronikus bélyegzővel látja el.”

Beisz.) 3. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.)
értelmező rendelkezésein kívül:)
„33. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás:
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban:
E-ügyintézési törvény) szerinti szolgáltatás;”

5. § A Beisz. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

2. § A Beisz. 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(4) A központi kézbesítési rendszeren keresztül érkezett
küldemény érkezésének időpontja az az időpont,
amelyről a bíróság informatikai rendszere befogadásvisszaigazolást küldött, illetve adathordozón történő
benyújtás esetén az az időpont, amikor az adathordozót
a jogszabályban meghatározott határidőben nyújtották
be.”

„(1) A bíróságon az elektronikus kapcsolattartásban
az előre nem tervezett és az E-ügyintézési törvényben
meghatározott üzemzavar, üzemszünet vagy az
elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét
okozó más esemény bekövetkezéséről a bíróság
elnöke (3. § 2. pont) vagy az általa a szervezeti
és működési szabályzatban kijelölt igazságügyi
alkalmazott haladéktalanul, rövid úton tájékoztatja
az OBH Informatikai Főosztályát. A tájékoztatóban
pontosan meg kell jelölni az üzemzavarral érintett
ügyintézési szolgáltatásokat, valamint a működésükben,
használhatóságukban bekövetkezett változásokat.”

6. § A Beisz. 76. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az elektronikusan vezetett lajstromból a tárgyévre
vonatkozó valamennyi adatot az év utolsó munkanapján
adathordozóra kell kimenteni és az adathordozót
időbélyegzővel kell ellátni. Az adathordozók őrzéséről,
használható állapotban tartásáról a 192. § (7)
bekezdésében írtak szerint kell gondoskodni.”

3. § A Beisz. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

7. § A Beisz. 100. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„10/A. § Az elnöki ügyek érkeztetése, lajstromozása
és kezelése – ide nem értve a minősített adatokat
tartalmazó iratokat – az Elnöki Iratkezelő Rendszerben
(a továbbiakban: EIR) történik. Az EIR az elnöki ügyvitelt
támogató, tanúsított, az OBH Elnöke által jóváhagyott
iratkezelési szoftver.”

„(3) A polgári eljárásban, a büntetőeljárásban a
nyomozási bíró eljárásával kapcsolatos ügyben, az
idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos ügyben, a
pótmagánvádas és a magánvádas ügyben, az európai
elfogatóparancs végrehajtása (átadási letartóztatás)
miatti ügyben, a büntetés-végrehajtási ügyekben,
valamint a szabálysértési eljárásban az ügyiratot
közvetlenül kell a másodfokú bírósághoz felterjeszteni. A
másodfokú bíróság területén működő ügyész útján kell
felterjeszteni az ügyiratokat a közvádas büntetőügyben
a vádirat benyújtása után.”

4. § (1) A Beisz. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Dokumentumtárba fel kell tölteni – a cégbírósági
ügyek iratainak kivételével – valamennyi ügyszakban
minden peres és nemperes ügyben érkezett vagy
keletkezett külső- és belső iratot A határozathozatal
céljából jogszabály alapján készített tanácsülési
jegyzőkönyv, valamint a zártan kezelendő személyes
adatot tartalmazó, vagy jogszabály alapján zártan
kezelendő irat, a 29. § (2) bekezdésében írt másolat
kivételével, valamint a bíró különvéleménye a
Dokumentumtárba nem tölthető fel.”

8. § A Beisz. 133. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(Az iroda a cégbejegyzési ügyekről számítógépes
lajstromot vezet, amely a következő adatokat
tartalmazza:)

(2) A Beisz. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„g) a jogi képviselő nevét, irodájának nevét és címét,
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f)
a bíróságon kezelt letétekre vonatkozó szabályok
szerint kezelt iratokat;

elektronikus levelezési címét, telefonszámát, ügyvéd
esetében az ügyvédi kamara megnevezését és a kamarai
azonosító számát, kamarai jogtanácsos esetében a
kamarai azonosító számát,”
9. § A Beisz. 135. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

g) a
tárgyi
és
személyes
költségmentesség,
költségfeljegyzési jog folytán állam által előlege-zett
költségekkel, ideértve az állam javára fizetendő illetékek
megfizetésével kapcsolatos iratokat,

(A törvényességi felügyeleti eljárás ügyeinek lajstroma a
következő adatokat tartalmazza:)

h) a gyermektartásdíjak állam általi előlegezésével
összefüggő iratokat;

„g) a felek jogi képviselőjének nevét irodájának nevét
és címét, elektronikus levelezési címét, telefonszámát,
ügyvéd esetében az ügyvédi kamara megnevezését
és a kamarai azonosító számát, kamarai jogtanácsos
esetében a kamarai azonosító számát,”

i)
a bírósági végrehajtással kapcsolatos (1994. évi
LIII. törvény és annak végrehajtásához kap-csolódó
rendeletek alapján kiállításra kerülő) iratokat;
j)
a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás
lefolytatása során, továbbá a büntetőügyek-ben hozott
határozatok végrehajtása során a gazdasági hivatalokra
háruló feladatok szabályai szerint kezelt iratokat.”

10. § A Beisz. 179. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az ugyanazon fokon meghozott kizárás iránti
kérelemről való döntés egyik példányát az érintett
bírósági ügyhöz kell lajstromoztatni. A kizárásról való
döntést követően a bíró vagy bírák nyilatkozatait
a megfelelő szintű bíróság vagy bíróságok elnöki
irodájába az elnöki ügy iratai közé kell visszaküldeni és
ott őrizni a kizárással kapcsolatos ügyekre az irattári
tervben meghatározott ideig. A kijelölésre jogosult
bíróság egyúttal a felterjesztő elnöki irodának megküldi
a bíróságot kizáró és más bíróságot kijelölő végzés két
kiadmányát is, amelynek egyik példányát az elnök az
érintett bírósági ügyhöz lajstromoztatja.”

12. § A Beisz. 192. §-a a következő (9) bekezdéssel
egészül ki:

11. § A Beisz. 190/D. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés c)-h) pontjában megjelölt és 2016.
január 1. napja előtt irattárba helyezett iratok esetében
a levéltár előírhatja az általa megjelölt iratok levéltárba
adásának mellőzését. A levéltár dokumentáltan végzi el
az így megjelölt iratok kiválogatását. Ezeket az iratokat
az ügyiratra vonatkozó őrzési idő letelte után ki lehet
selejtezni.”

„(9) Amennyiben bármely iratkezelő helységben, illetve
a központi irattárakban, szerverszobákban elemi kár,
tűzeset, vagy vízkár következtében a papíralapú vagy
elektronikus iratok (adatok) károsodást szenvedtek,
arról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni, egyúttal
értesíteni kell az illetékes közlevéltárat.”
13. § A Beisz 199. § (4a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(2a) Az alábbi iratokat nem kell lajstromozni, de
jogszabályban meghatározott esetekben számviteli
(könyvviteli) nyilvántartásokban nyilván kell tartani:
a)

nem szigorú számadású bizonylatokat
14. § (1) A Beisz. 6. melléklet II. Bírósági elnöki ügyek
fejezet II.10. Ügyvédek, jogtanácsosok, ügyészek alcím
02. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

b) nyugtákat, pénzügyi - számviteli kimutatásokat,
fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat;
c)

munkaügyi nyilvántartásokat;

d)

anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;

(Sorszám

e) a lefoglalás és a büntető eljárás során lefoglalt
dolgok
kezelésének,
nyilvántartásának,
előze-tes
értékesítésének és megsemmisítésének, valamint az
elkobzás végrehajtása szabályainak rendje szerint kezelt
iratokat;
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16. § A Beisz. a következő 203/D. §-sal egészül ki:

„			
02

Jogtanácsosokkal
kapcsolatos
ügyek
(B)

5

„203/D. § A bíróságon 2018. december 31. napján
folyamatban lévő ügyekben a szabályzat 16. § (1)
bekezdése alapján a 2019. január 1. napján vagy azt
követően érkezett vagy keletkezett iratot kell feltölteni a
Dokumentumtárba.”

0

							„
		
(2) A Beisz. 6. melléklet IX. Bírósági gazdasági hivatali
ügyek fejezet 25. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:			
(Sorszám

Az irat
megnevezése

A megőrzési
idő években

17. § Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A levéltárba
átadás ideje
években)

„			
25

Foglalkoztatottak
személyi
anyaga,
bérkartonok

50

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
12/2018. (XII. 19.) utasítása
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

0

							„
				
15. § A Beisz.

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

a) 76. § (2) bekezdésében a „(2. § 44. pont)” szövegrész
helyébe a „(3. § 44. pont)” szöveg;
b) 76. § (2) bekezdésében a „(2. § 45. pont)” szövegrész
helyébe a „(3. § 45. pont)” szöveg;

1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
szabályzat) 184. § (2) bekezdése második mondatában a
„félévente” szövegrész helyébe a „minden év január 15éig és július 15-éig” szöveg lép.

c) 121. § (3) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész
helyébe a „c) pontjában” szöveg;
d) 121. § (4) bekezdésében a „II.N. ügycsoportjában”
szövegrész helyébe a “II.T. ügycsoportjában” szöveg;

2. § A szabályzat 2. melléklet
e) 127/A. § (6) bekezdésében a „II.O. ügycsoportjában”
szövegrész helyébe a „II.U. ügycsoportjában” szöveg;

a) 2. sora Sablon, adatlap oszlopában a „van
nyomtatványtárban” szövegrész helyébe a „nincs”
szöveg,

f) 193. § (7) bekezdésében az „A Pp. XVIII. Fejezetében
szabályozott gondokság alá helyezéssel kapcsolatos
eljárásban keletkezett ügyirat” szövegrész helyébe az „A
gondnoksági perekben keletkezett ügyirat” szöveg;

b) 10. sora Sablon, adatlap oszlopában a „közigazgatási
és regionális” szövegrész helyébe a „közigazgatási és
munkaügyi regionális” szöveg, a „szóló OBH” szövegrész
helyébe a „8/2017. (XII. 20.) OBH” szöveg,

g) 198. § (4) bekezdésében az „A Pp. XVIII. Fejezetében
szabályozott gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos
eljárásban keletkezett ügyiratok” szövegrész helyébe az
„A gondnoksági perekben keletkezett ügyiratok” szöveg,

c) 13. sora Sablon, adatlap oszlopában a „van, 15.
melléklet” szövegrész helyébe a „nincs” szöveg,
d) 14. sora Határidő oszlopában a „december 10.”
szövegrész helyébe a „december 15.” szöveg,

h) 199. § (5) bekezdésében az „a Pp. XVIII. Fejezetében
szabályozott gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos
eljárások ügyiratait” szövegrész helyébe az „a
gondnoksági perekben keletkezett ügyiratokat” szöveg

d) 20. sorában Sablon, adatlap oszlopában a „van,
nyomtatványtárban” szövegrész helyébe a „nincs”
szöveg,

lép.
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érdekében a szabályzat rendelkezései elősegítik - az OBH
hivatalos statisztikai tevékenységének szabályozása
mellett – a valósághű, tárgyilagos kép kialakítását a
bíróságok ítélkező tevékenységének ügyforgalmáról,
időszerűségéről
és
megalapozottságáról;
a
megalapozott vezetői döntések meghozatalát, a bírák
és az érdemi ügyintézők munkájának értékelését, a
munkateher arányos elosztását, illetve a közérthető
bírósági kommunikációt. A szabályzat hozzájárul az
emberi erőforrások optimális hasznosítása, az ítélkezési
és igazgatási munka átláthatósága stratégiai célok
megvalósításához.

e) 24. sora Határidő oszlopában „az eredmény
bemutatását követő 3 napon belül” szövegrész helyébe
a „minden év január 15-éig és július 15-éig” szöveg,
f) 35. sora Sablon, adatlap oszlopában a „van,
nyomtatványtárban” szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
4. § Hatályát veszti a szabályzat 2. melléklet

(3)
A
célok
megvalósításához
a
szabályzat
rendelkezéseket fogalmaz meg a bírósági kötelező
statisztikai adatszolgáltatás rendje, koordinálása és
az arányos munkateher kialakításához szükséges
adatok kinyerése érdekében a bírósági statisztikai
adatok hatékony gyűjtése, feldolgozása, közzététele és
elemzése tárgyában.

a) 6. sora Sablon, adatlap oszlopában,
b) 11. sora Sablon, adatlap oszlopában,
c) 14. sora Sablon, adatlap oszlopában,
d) 17. sora Sablon, adatlap oszlopában
a „nyomtatványtárban,” szövegrész.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése
érdekében
a
hivatalos
statisztikára
vonatkozó
jogszabályokban, a szabályzatban, valamint az OBH
és a bíróság elnöke által esetileg előírt tartalmú
adatszolgáltató lapokat és adatbázisokat kell használni.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
13/2018. (XII.21.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok
statisztikai tevékenységéről

2. § [A szabályzat hatálya]
(1) A szabályzat személyi hatálya a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 16. §-ában szereplő bíróságokra
és az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH),
valamint az ezen szervezetekben szolgálatot teljesítő
bírákra és igazságügyi alkalmazottakra terjed ki.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi
Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017.
(XII.13) Korm. rendelet, valamint a hivatalos statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire - a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában és (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

(2) A szabályzat tárgyi hatálya a jogszabályokban
- különösen hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvényben (a továbbiakban: Sttv.), annak
végrehajtásáról
szóló
184/2017.
(VII.5.)
Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), az Országos
Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) és a Bsziben – meghatározott hivatalos statisztikai tevékenységre,
valamint a szabályzatban és az OBH elnökének
döntéseiben megjelölt bírósági statisztikai adatok
szolgáltatására, rögzítésére, gyűjtésére, feldolgozására,
továbbítására, közzétételére és elemzésére, illetve a
hivatalos statisztikai tevékenység körébe nem tartozó,
az OBH elnökének, a bíróság elnökének döntéseiben
meghatározott egyes előzetes és döntés előkészítő
adatok gyűjtésére és felhasználására terjed ki.

1. A szabályzat célja, hatálya
1. § [A szabályzat célja]
(1) Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy
előremutató módon biztosítsa a hivatalos statisztikára
és a bírósági szervezetre vonatkozó jogszabályoknak
történő megfelelést, segítse a bírósági központi és helyi
igazgatási feladatok ellátását, lehetővé tegye a hivatalos
bírósági statisztikai adatok nyilvánosságra hozatalát.

(3) A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki az OBH és a
bíróságok szakmai közfeladatának ellátáshoz szükséges

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt célok
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(4) A Kúria, az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek
elnökei – utóbbiak a szervezeti egységükként működő
járásbíróságokra és kerületi bíróságokra (a továbbiakban
együtt: járásbíróság), közigazgatási és munkaügyi
bíróságokra is kiterjedően – a szabályzat és az OBH
elnökének utasításai alapján alakítják ki, szervezik,
irányítják és ellenőrzik az általuk vezetett bíróság
statisztikai tevékenységét; felelősek annak jogszerű
működéséért.

kisegítő vagy funkcionális (különösen gazdálkodási,
személyzeti, infrastrukturális) tevékenységekről történő
adatok gyűjtésére és felhasználására, valamint a
minősített adatot tartalmazó ügyekre.
2. A statisztikai és egyéb adatgyűjtési tevékenység
alapvető szabályai
3. § [A bírósági statisztika alapelvei]

(5) A bíróság elnöke az általa vezetett bíróság, a bírósági
vezető az általa vezetett szervezeti egység tekintetében a
szabályzatban írt adatgyűjtésen felül a vezető és irányító
tevékenységéhez szükséges további adatgyűjtést,
-feldolgozást és -elemzést is elrendelhet.

A bírósági statisztikai tevékenység során különösen a
következő alapelvekre kell kiemelt figyelemmel lenni:
a) a bírósági statisztika előállításában közreműködő
szervezetek közötti koordinált együttműködés;

(6) Az előzetes adatok elsősorban az igazgatási feladatok
ellátása érdekében, a vezetői döntések előkészítésére
használhatók fel.

b) előre meghatározott statisztikai adatközlési rend,
valamint a felhasználók közérthető tájékoztatása;
c) megalapozott statisztikai módszertan;

(7) Az OBH a statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos
feladatai ellátása érdekében szükséges mértékben
kezelheti a bíróságoknál kezelt adatokat, ennek
érdekében központi szinkronizált adatbázist működtet,
és közvetlenül kérhet le adatot a bíróságok lajstromaiból.

d) megfelelő szervezeti (emberi, pénzügyi, képzési,
informatikai,
kommunikációs,
infrastrukturális)
erőforrások biztosítása;
e) megfelelő minőségű statisztikai adat megállapítása,
közlése, ennek érdekében a statisztikai adatfelvétel
tervezettsége, a rendszeres mérés, értékelés és fejlesztés
biztosítása.

(8) A bíróságok a statisztikai adatokat az elektronikus
iratkezeléshez kapcsolódva, illetve külön erre a célra
kialakított adatbázisokban, elsősorban elektronikus
úton gyűjtik, rendszerezik, dolgozzák fel és továbbítják.

4. § [Alapvető rendelkezések]
3. Értelmező rendelkezések
(1) A hivatalos statisztikai tevékenység során megszerzett
adatok kizárólag statisztikai célból használhatók fel.
Biztosítani kell az Sttv-ben meghatározott statisztikai
egységekre vonatkozó adatok védelmét, különösen a
személyes adatok védelmét, és azt, hogy a közzétett
statisztikai adatból egyedi ügyre, az ügyben érintett
személyre, a bíróra és érdemi ügyintézőre vonatkozó,
törvény által védett adat ne kerüljön nyilvánosságra.

5. § [A szabályzatban szereplő fogalmak értelmező
rendelkezései]
E szabályzat alkalmazásában
a) adatbázis: a hivatalos bírósági statisztikai adatokat,
azok összesítését, valamint az előzetes adatokat
tartalmazó elektronikus nyilvántartások összessége, ide
értve a bírósági lajstromokat és a központi szinkronizált
adatbázist is;

(2)
A
hivatalos
statisztikai
tevékenységben
közreműködő, nem az alapfeladat körében eljáró bíró
és igazságügyi alkalmazott az Sttv-ben meghatározott
statisztikai egységekre vonatkozó adatokhoz kizárólag
statisztikai célból férhet hozzá, ezen adatokat kizárólag
a szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően kezelheti.

b) adatszolgáltató lap: a hivatalos bírósági statisztika
előállítására rendszeresített, elsősorban elektronikus
űrlap, felület, ide értve az ügyforgalmi jelentések
rögzítésére szolgáló felületet is;
c) alapfeladat: a bíróság jogszabályban meghatározott
igazságszolgáltatási tevékenysége, ide értve a peres és
nemperes ügyekben történő eljárást;

(3) A bírósági szervezetben az OBH látja el a hivatalos
statisztikai adat-előállítás feladatát. Az OBH elnöke
- a jogszabályok keretein belül – önállóan alakítja ki a
bírósági szervezetrendszer statisztikai tevékenységének
kereteit, technikáit, módszertanát.

d) bíró: a bíróság alapfeladataihoz tartozó ügyben eljáró
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beszámolási időszak folyamán a lajstromban a bírósági
ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet
(a továbbiakban: Büsz.) vagy a Beisz. szerint befejezett,
vagy befejezettként kezelendő ügyként tüntetett fel;

bíró, tanácsban eljárás esetén a tanács elnöke;
e) bíróság elnöke: a Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék
elnöke;

c) beszámolási időszak: az a naptári időszak (hónap,
félév, év), amelyre nézve a statisztikai adatgyűjtés
történik;

f) bírósági statisztikus: az ítélőtáblán és a törvényszéken
részben vagy egészben statisztikusi munkakörben
foglalkoztatott
igazságügyi
alkalmazott
vagy
a
statisztikai feladatok ellátására létrehozott szervezeti
egység vezetője, ide értve a Kúrián a bírósági statisztikus
feladatait ellátó igazságügyi alkalmazottat is;

d) bírósági végrehajtási ügy: a bírósági végrehajtási
ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.)
IM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott, a
bírósági végrehajtás elrendelésével és foganatosításával
kapcsolatban a beszámolási időszakban a bírósághoz
érkezett kérelem, beadvány, ha azt kezdőiratként kell
lajstromozni;

g) előzetes adat: a nem hivatalos statisztikai-,
adminisztratív adat, különösen a bíróságok által vezetett
lajstromokból és a központi szinkronizált adatbázisból
közvetlenül kinyert, feldolgozott, továbbított vagy
közzétett adat;

e) büntető nemperes ügy: a Beisz. 11. § (2) bekezdésében
ekként meghatározott ügy;

h) érdemi ügyintéző: a bíróság alapfeladataihoz tartozó
ügyben eljáró bírósági titkár, bírósági fogalmazó és
bírósági (végrehajtási) ügyintéző;

f) büntető peres ügy: a Beisz. 11. § (2) bekezdésében
ekként meghatározott ügy;

i) hivatalos statisztikai adat: az az adat, amit az OBH az
OSAP keretében gyűjt;

g) csődeljárás: az 1991. évi XLIX. törvény
bekezdése szerinti eljárás;

j) hivatalos statisztikai tevékenység: a bíróságokon és
az OBH-ban megvalósuló, az Sttv-ben meghatározott
statisztikai adat-előállítási folyamat;

1. § (2)

h) eljárás tárgya: a bírósági ügyeknek az alkalmazandó
anyagi
és
eljárásjogi
szabályok
sajátosságaira
figyelemmel egy vagy több ügyminőségből vagy
ügytárgyból meghatározott statisztikai adatszolgáltatási
egység;

k) OSAP: az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
keretei között történő, az adott tárgyévre vonatkozó,
jogszabályban vagy az OBH elnöke által előre
meghatározott hivatalos statisztikai adatfelvétel;

i) előző időszakról folyamatban maradt ügy: az az
ügy, amelyet a bíróság az adott beszámolási időszakot
megelőző beszámolási időszak végén folyamatban
maradt ügyként tartott nyilván;

l) ügyminőség: a polgári, gazdasági, közigazgatási és
munkaügyi peres és nemperes ügyszakban a pertárgynak
a statisztikai adatszolgáltatási célú egysége;

j) érkezett ügy: az az ügy, amelyet a bíróság a
beszámolási időszak folyamán a Büsz., valamint a Beisz.
szerint kezdőiratként, vagy kezdőiratként kezelendő
iratként lajstromozott;

m) ügytárgy: a büntető ügyszakban a pertárgynak a
statisztikai adatszolgáltatási célú egysége.
6. § [A szabályzat alapján meghatározott, illetve
előállított
ügyforgalmi
adatszolgáltató
lapokon,
ügyforgalmi statisztikában használt fogalmak]

k) fellebbezett büntető peres ügy: a Beisz. 11. § (2)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
l) fellebbezett közigazgatási peres ügy: a Beisz. 11. § (4)
és (5) bekezdésében ekként meghatározott ügy;

(1) Az ügyforgalmi adatszolgáltató lapokon
a) alkotmányjogi panasz: a beszámolási időszakban a
bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló
17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a továbbiakban. Beisz.)
118. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybírósághoz
megküldött panasz;

m) fellebbezett munkaügyi peres ügy: a Beisz. 11. § (4)
és (5) bekezdésében ekként meghatározott ügy;
n) fellebbezett polgári (gazdasági) peres ügy: a Beisz.
11. § (1) bekezdésében ekként meghatározott ügy;

b) befejezett ügy: az az ügy, amelyet a bíróság a
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bekezdésében ekként meghatározott ügy;

o) felszámolási eljárás: az 1991. évi XLIX. tv. 1. § (3)
bekezdése szerinti eljárás;

bb) újra megindult ügy: újra megindult ügyként
kell számba venni azt az ügyet, amelyet a bíróság a
beszámolási időszakban a Beisz. 84. § (2) bekezdés a)g) és u) pontja szerint kezdőiratként kezelendő iratként
lajstromozott.

p) felülvizsgálati kérelem vagy indítvány: a beszámolási
időszakban a Beisz. 114. § (1) bekezdése szerint a
Kúriához felterjesztett felülvizsgálati kérelem (polgári,
gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyben), illetve
felülvizsgálati indítvány (büntető ügyben);

(2) A befejezett ügyeknél a meghozott határozatok fajtáit
a megfelelő eljárási jogszabályokban használt fogalmak
szerint kell használni és számba venni.

q) időszak végén folyamatban maradt ügy: az az érkezett
ügy, amelyet a bíróság a beszámolási időszak végén
a Büsz. vagy Beisz. szabályai szerint nem tart nyilván
befejezett ügyként;

(3) Az OSAP adatgyűjtésen kívül, bíróságok által vezetett
lajstromokból és a központi szinkronizált adatbázisból
közvetlenül kinyert, feldolgozott, továbbított vagy
közzétett statisztikai adatszolgáltatás során az
ügycsoport, ügytárgy, ügyminőség, pertárgy fogalmát a
Beisz. 3. §-ában meghatározottak szerint kell használni.

r) közigazgatási nemperes ügy: a Beisz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
s) közigazgatási peres ügy: a Beisz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;

(4) Ahol OBH utasítás vagy egyéb szabályozó
„elhúzódó ügy”, „elhúzódó pertartamú ügy”, „elhúzódó
eljárás”, „elhúzódó per” kifejezést használ, ott azokat
az eljárásokat kell érteni, amelyeknek a 10. § (2)-(3)
bekezdés szerint számított időtartama

t) munkaügyi nemperes ügy: a Beisz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
u) munkaügyi peres ügy: a Beisz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;

a) első fokú eljárás esetében a kettő évet;
v) pertárgy értéke: a beszámolási időszakban érkezett
polgári és gazdasági ügyben a pertárgy értékeként a
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 170. § (3)
bekezdés a) pontjára, illetve az 1952. évi III. törvény 121.
§ (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel a keresetlevélben,
illetve fizetési meghagyásos eljárást követő per esetén a
keresetet tartalmazó iratban a felperes által megjelölt,
forintban kifejezett összeg. A fellebbezett polgári és
gazdasági ügyben a pertárgy értékét a fellebbezésben
vitatott perérték szerint kell számba venni;

b) másodfokú eljárás esetében az egy évet
meghaladja.
4. A statisztikai, valamint egyéb adatfelvétel köre és
eszközei
7. § [Az adatfelvétellel érintett adatok köre]
(1) A bíróságok és az OBH a hivatalos statisztikai adatok
körében gyűjtik, illetve szolgáltatják:

w) polgári (gazdasági) nemperes ügy: a Beisz. 11. § (1)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;

a) az ügyforgalmi statisztika;
b) az eljárások időtartamára vonatkozó statisztika és
c) a büntetőeljárás vádlottjairól szóló statisztika

x) polgári (gazdasági) peres ügy: a Beisz. 11. § (1)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;

körébe tartozó adatokat.

y) súlyszám: a polgári, gazdasági, közigazgatási és
munkaügyi, illetve büntető elsőfokú peres ügyekben
a kezdőirati jellemzők alapján az ügyek elosztására
jogosult bírósági vezető által megállapított mutató, amely
az adott bírósági szervezetben az egyenlő munkateher
biztosításának egyik lehetséges eszköze;

(2) A bíróságok adatszolgáltató tevékenységükkel
közreműködnek
a
jogszabályban
meghatározott
népmozgalmi adatszolgáltatásban.
(3) A bíróságok és az OBH a bírósági igazgatás segítése,
a bírák és érdemi ügyintézők munkájának értékelése és
az arányos munkateher biztosítása céljából adatokat
gyűjtenek a tanácsok, bírák és az érdemi ügyintézők
alapfeladatok körébe tartozó tevékenységéről.

z) szabálysértési nemperes ügy: a Beisz. 11. § (3)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
aa) szabálysértési peres ügy: a Beisz. 11. § (3)
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adatgyűjtés]

(4) A bíróságok és az OBH előzetes, nem hivatalos
statisztikai adatokat gyűjtenek az igazgatási munka
elősegítése,
valamint
a
vezetői
döntéshozatal
megalapozása érdekében.

(1) A Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek a 9. §
(1) bekezdésében meghatározott havi ügyforgalmi
adatszolgáltató lapok kitöltésével szolgáltatnak adatot
az eljárások időtartamáról.

8. § [Az adatfelvétel eszközei]

(2) Az eljárás időtartamát:

(1) A statisztikai és egyéb adatfelvétel eszközei az
adatszolgáltató lapok. Az adatszolgáltató lap kitöltésére,
valamint az előzetes adatok rögzítésére elsősorban a
bírósági informatikai szakrendszer (BIR-O) szolgál.

a) első fokon folyamatban lévő ügyben az eljárás
Büsz. és Beisz szerinti kezdőiratának az adatszolgáltató
bírósághoz történő érkezése (lajstromozása) napjától
kell számítani;

(2) A házasság felbontásáról, valamint érvénytelenné
nyilvánításáról, a bejegyzett élettársi kapcsolat
megszűnéséről történő adatfelvétel a Központi
Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által kidolgozott
űrlapon történik.

b) másod- vagy harmadfokon, illetve felülvizsgálati
eljárásban folyamatban lévő ügyben az ügynek a másodvagy harmadfokú bíróságra, illetve a Kúriára érkezése
(lajstromozása) napjától kell számítani;

9. § [Ügyforgalmi statisztikai adatgyűjtés adatszolgáltató
lapjai]

c) befejezett ügyben– valamennyi bírósági szinten
– az adatszolgáltató bírósághoz történő érkezés
(lajstromozás) napjától az ugyanazon bíróság előtti
befejezés napjáig kell számítani;

(1) A Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek az OSAPban meghatározott, alábbi havi ügyforgalmi statisztikai
adatszolgáltató lapokon teljesítik az ügyforgalmi
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket:

d) az alább felsorolt, kezdőiratnak minősülő irattal
újra megindult ügyekben az alapeljárás kezdő iratának
az adatszolgáltató bírósághoz történő érkezése
(lajstromozása) napjától kell számítani (minősített
érkezési időpont):

a) „K-M minta”, Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ügyforgalmi statisztikai jelentése;
b) „NI minta”, A törvényszék ügyforgalmi statisztikai
jelentése elsőfokú ügyek;

d) „O minta”, Járásbíróság ügyforgalmi statisztikai
jelentése;

da) a másod vagy harmadfokú bíróság eljárásában
hozott, hatályon kívül helyezést kimondó és új eljárásra
utasító határozata az érintett bíróságon, ha a hatályon
kívül helyezett határozat az alapeljárást befejezte; abban
az esetben, ha a másodfokú határozat kerül hatályon
kívül helyezésre, alapeljárás alatt a másodfokú eljárást
kell érteni;

e) „Cg minta”, Jelentés a cégbíróság cégregisztrációs
tevékenységéről;

db) az igazolási kérelemnek helyt adó jogerős határozat,
ha a mulasztás az alapeljárás befejezését eredményezte;

f) „T minta”, Ítélőtábla ügyforgalmi statisztikai jelentése;

dc) a kézbesítési vélelmet vagy a kézbesítési fikciót
megdöntő határozat, ha a vélelemhez vagy fikcióhoz
kapcsolódó határozat az alapeljárást befejezte;

c) „NII minta”, A törvényszék ügyforgalmi statisztikai
jelentése fellebbezett ügyek;

g) „L minta”, A Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése.

dd) a bírósági meghagyás elleni ellentmondás;

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltató lapok adattartalmát (az adatfelvétel típusa, címe, gyakorisága,
beérkezési határideje, adatkör) évente az OSAP
tervezése során az OBH elnöke határozza meg. A
tervezés során törekedni kell a valós felhasználói
igények megismerésére és kielégítésére, valamint az
adatszolgáltatói teher optimalizálására.

de) a büntető végzést követően tárgyalás tartására
irányuló kérelem;
df) az ügy egyesítésének megszüntetése után az
egyesített ügyek iratai, az alapügy kivételével;
dg) a bíróság kijelöléséről szóló határozat;

10. § [Az eljárások időtartamára vonatkozó statisztikai
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másodfokú civilisztikai ügyszakban – törvényszék/
ítélőtábla (polgári, gazdasági, munkaügyi);

dh) az ügyésznek a bizonyítási eszköz felkutatására
és a vádirat hiányosságai pótlására felhívó bírósági
megkeresésre adott válasza.

e) Tanácsok havi adatszolgáltatása
harmadfokú büntető ügyszakban –
ítélőtábla;

(3) Az eljárás időtartamának meghatározása során
a)
a
félbeszakadás,
felfüggesztés,
szünetelés
időtartamát az újra megindult ügy eljárási időtartamának
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni;

f)
Másodfokú
tanácsok
havi
adatszolgáltatása
másodfokú közigazgatási ügyszakban – törvényszék
(közigazgatási);

b) a perújítási, valamint a felülvizsgálat és alkotmányjogi
panasz folytán újra meginduló eljárásban az alapeljárás
időtartamát nem kell figyelembe venni.

g) Másod- és harmadfokú tanácselnökök/bírák egyéni
havi adatszolgáltatása;
h) Bírák és a bírósági titkárok havi
adatszolgáltatása szabálysértési ügyszakban;

(4) Az eljárások időtartamát a 9. § (1) bekezdésében
meghatározott
adatszolgáltató
lapokon
szereplő
kategóriák szerint kell számba venni.

j) Bírák és bírósági titkárok havi adatszolgáltatása
törvényszéki büntetés-végrehajtási elsőfokú ügyekben.

11. § [Bűnügyi statisztikai adatgyűjtés adatszolgáltató
lapjai]

5. A statisztikai és egyéb adatszolgáltatási tevékenység
ellátásában közreműködők feladatai

A Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek az alábbi,
OSAP-ban meghatározott statisztikai adatszolgáltató
lapokon teljesítik az adatszolgáltatási kötelezettségüket:

13. § [Az OBH elnökének feladatai]
(1) Az OBH elnöke statisztikai feladatait az OBH-nak az
OBH szervezeti és működési szabályzatában erre kijelölt
szervezeti egysége közreműködésével látja el.

a) „jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető
eljárás felnőtt korú vádlottjairól („C-D” minta)”;
b) „jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető
eljárás fiatalkorú vádlottjairól („Fk” minta)”.

(2) Az OBH elnöke az Sttv. alapján:
a) közreműködik az akkreditációs eljárásban; intézkedési
tervet készít a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének
történő folyamatos megfelelés érdekében; tájékoztatást
nyújt a jogszabályban meghatározott előrehaladásról;

12. § [Az alapfeladatok körébe tartozó tevékenységről
történő adatgyűjtéshez használt adatszolgáltató lapok]
Az alapfeladatok körébe tartozó tevékenységnek a
hivatalos statisztika körébe nem tartozó adatgyűjtéséhez
az alábbi adatszolgáltató lapokat kell használni:

b) tagot jelöl az Országos Statisztikai Tanácsba;
c) tagot jelöl a Nemzeti Statisztikai Koordinációs
Testületbe;

a)
Bírói/titkári/bírósági
ügyintézői/végrehajtási
ügyintézői egyéni havi adatszolgáltatás első fokú
civilisztikai ügyszakban;

d)
a
statisztikai
célra
történő
adatátadásról
megállapodást köthet a Hivatalos Statisztikai Szolgálat
tagjával;

b) Bírói/titkári egyéni havi adatszolgáltatás elsőfokú
büntető és katonai büntető ügyszakban;

e) évente javaslatot tesz az OSAP összeállításához az
OBH által végzett statisztikai adatfelvételek tekintetében;

c)
Bírói/titkári/bírósági
ügyintézői
egyéni
havi
adatszolgáltatás a közigazgatási és a munkaügyi
bíróságokon első fokú és törvényszék elsőfokú
közigazgatási ügyekben;
Másodfokú

tanácsok

havi

egyéni

i) Bírák havi adatszolgáltatása másodfokú szabálysértési
ügyekben;

(5) Az előzetes adatok gyűjtése során a (4) bekezdéstől
eltérő kategóriákat is lehet alkalmazni.

d)

másod- és
törvényszék/

f) összeállítja és közzéteszi a bírósági statisztikai
adatgyűjtések adatszolgáltató lapjait; és

adatszolgáltatása
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h) gondoskodik az országos
összesítéséről és közzétételéről;

g) nyilvánosságra hozza a statisztikai célból előállított
adatokat.

statisztikai

adatok

i) módszertani segítséget ad a bíróságoknak;

(3) Az OBH elnöke a bíróságok statisztikai adatgyűjtésével
kapcsolatos feladatkörében:
a) normatív utasítást ad ki az OBH és a bíróságok
statisztikai tevékenységéről;

j) megállapítja az első fokon jogerőre emelkedett,
valamint a helybenhagyással és hatályon kívül helyezéssel
érintett határozatok arányának mutatószámait;

b) meghatározza az alapfeladatok körébe tartozó
tevékenység méréséhez szükséges adatok körét,
összeállítja az adatszolgáltató lapokat;

k) hivatalos vagy előzetes statisztikai adatokat szolgáltat
a bíróságok ügyforgalmáról, az ítélkezés időszerűségéről,
megalapozottságáról;

c) irányítja és ellenőrzi az OBH és a bíróságok statisztikai
tevékenységét;

l)
közreműködik
a
bírósági
statisztikusok
továbbképzésében, ide értve a statisztikai célú
adatvédelem oktatását is;

d) rendszeres időközönként kiadványban és a bíróságok
központi honlapján tájékoztatást ad a már feldolgozott
ügyforgalmi, időszerűségi, megalapozottsági adatokról,
valamint az alapfeladatok körébe tartozó tevékenység
főbb mutatóiról.

m) ellenőrzi, véglegesíti az adatbázisba feltöltött
ügyforgalmi jelentéseket;
n) közreműködik a statisztikai adatok felülvizsgálatában;
o) feldolgozza és elemzi a hivatalos ügyforgalmi és
időszerűségi adatokat.

(4) A statisztikai tevékenységben közreműködőknek a
szabályzatban meghatározott feladatait külön segédlet
összefoglaló módon is tartalmazza.

(2) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége az
alapfeladatok körébe tartozó tevékenység mutatóinak
országos összesítése, feldolgozása és közzététele során
központi adatbázist használ.

14. § [Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egységének
feladatai]
(1) A bírósági szervezet hivatalos statisztikai
tevékenységének koordinálása keretében az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége:

(3) Az OBH elnökének, valamint szervezeti egységeinek
törvényben vagy az OBH elnökének utasításában
meghatározott feladatai, illetve az OBH-hoz érkező
megkeresések
(különösen
adatigénylés,
kutatási
kérelem,
jogszabály-előkészítés,
hatásvizsgálat)
teljesítéséhez az OBH statisztikáért felelős szervezeti
egysége szolgáltat hivatalos vagy előzetes statisztikai
adatokat a bíróságok ügyforgalmáról, az ítélkezés
időszerűségéről, megalapozottságáról.

a) döntésre előkészíti a 13. §-ban meghatározott
feladatokat,
gondoskodik
azok
végrehajtásáról,
javaslatot tesz az OBH elnöke részére a statisztikai adatelőállítási folyamat fejlesztésére;
b) szakmailag
adatgyűjtését;

irányítja

és

felügyeli

a

bíróságok

15. § [A bírósági statisztika előállításáért felelős vezető]
c) segíti az országos adatokról szóló kommunikációs
tevékenységet;

(1) A bíróság elnöke, mint a bírósági statisztika
előállításáért felelős vezető – a törvényszék elnöke
a területén működő járásbíróságok és közigazgatási
és munkaügyi bíróság tekintetében is – kialakítja a
statisztikai tevékenység szervezetét. A bíróság elnöke a
bíróság részéről az OBH felé statisztikával összefüggő
adatszolgáltatásra jogosult, illetve a bírósági statisztikus
és helyettesítésére jogosult személy nevét, beosztását,
telefonszámát és elektronikus elérhetőségét a változást
követő öt napon belül jelenti az OBH statisztikáért felelős
szervezeti egységének.

d) koordinálja a bírósági statisztikai hálózat működését;
e) kezdeményezi a bírósági statisztikus számára feladat
meghatározását;
f) elvégzi a hivatalos statisztikai adatok országos
összesítését és feldolgozását és elemzését;
g) közreműködik az országos adatok továbbításában,
átadásában;
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és tölti fel az erre szolgáló adatbázisba a törvényszék
ügyforgalmi statisztikai adatszolgáltató lapjait, valamint
a törvényszék területén működő járásbíróságok,
közigazgatási és munkaügyi bíróságok összesített
ügyforgalmi adatszolgáltató lapjait.

(2) A szabályozás során biztosítani kell a statisztikai
tevékenység
átláthatóságát,
a
munkakörök,
a
helyettesítés, a felelősségi és ellenőrzési rend egyértelmű
kialakítását és mindezek megfelelő dokumentálását.
(3) A bíróság elnöke szabályozza, irányítja és felügyeli
bíróságának statisztikai tevékenységét.

(6) Az ítélőtáblán és a Kúrián a bírósági statisztikus
állítja elő és tölti fel az erre szolgáló adatbázisba az
ügyforgalmi statisztikai adatszolgáltató lapokat.

(4) A jogszabályban és az OBH elnökének utasításában
előírt rendszeres vagy eseti adatfelvételen kívül a
bíróság elnöke maga határozza meg a vezető és irányító
tevékenységéhez szükséges egyéb adatgyűjtések
rendjét.

(7) A bírósági statisztikus ellenőrzi a büntető ügyek
vádlottjairól
kiállított,
az
adatbázisba
feltöltött
adatszolgáltató lapok kitöltési határidejének betartását.
(8) A feltöltött, ellenőrzött adatszolgáltató lapokat
a bírósági statisztikus a tárgyhónapot követő hónap
tizenötödik napjáig továbbítja a központi adatbázisba.

(5) A bíróság elnöke, mint a bírósági statisztika
előállításért felelős vezető, gondoskodik a statisztika
készítéshez
szükséges
ügyviteli
adatok
pontos
rögzítéséről, a jogszabályban és az OBH elnökének
utasításában előírt adatszolgáltatás határidőben történő
teljesítéséről, a bíróság által szolgáltatott statisztikai
adatok teljességéről és helyességéről.

17. § [A bíró és az érdemi ügyintéző feladatai]
(1) A népmozgalmi statisztika keretében rendszeresített
adatszolgáltató lapokat, illetve a büntető ügyekben a
határozat jogerőre emelkedését követően kiállítandó
adatszolgáltató lapokat az ügyben eljáró bíró ellenőrzi
és véglegesíti. A bíró gondoskodik ezen adatszolgáltató
lapok
jogszabályban
vagy
a
szabályzatban
meghatározott személyek részére, határidőben történő
továbbításáról, az adatbázisba feltöltésről. A bíró mellé
beosztott tisztviselő vagy írnok - erre vonatkozó utasítás
esetén - felelős az adatszolgáltató lapok kitöltéséért,
továbbításáért, feltöltéséért.

(6) A járásbíróság elnöke, illetve a közigazgatási és
munkaügyi bíróság elnöke felelős a törvényszék elnöke
által meghatározott statisztikai feladatok ellátásáért.
16. § [A bírósági statisztikus feladatai]
(1) A bírósági statisztikus a jogszabályok, az OBH
elnökének utasításai, intézkedései és a bíróság belső
szabályzata, valamint a bíróság elnökének utasítása
szerint végzi a bíróság statisztikai tevékenységét.

(2) A bíró és az érdemi ügyintéző az alapfeladatok körébe
tartozó tevékenysége mennyiségi mutatóinak mérésére
rendszeresített, a bírósági informatikai szakrendszer
által előállított adatszolgáltató lap adatait ellenőrzi és
véglegesíti.

(2) A bírósági statisztikus felelős az adatgyűjtés
szervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért, elvégzi
az adatok feldolgozását, rendszerezését, elemzését.
A bírósági statisztikus közreműködik a statisztikára
vonatkozó szabályok és határidők megismertetésében,
szükség esetén hiánypótlásra hív fel.

(3) A bíró és az érdemi ügyintéző a statisztikai feladatok
teljesítése során együttműködik a bírósági statisztikussal,
a lajstromiroda vezetőjével és a járásbíróságon, illetve
a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a statisztikai
feladatokat ellátó igazságügyi alkalmazottal, akik a
szabályok és határidők ismertetésével, a hiánypótlásra
történő felhívással közreműködnek a bírósági statisztika
előállításában.

(3) A járásbíróságon, illetve a közigazgatási és
munkaügyi bíróságon a statisztikai feladatokat ellátó
igazságügyi alkalmazott állítja össze az ügyforgalmi
statisztikai adatszolgáltató lapokat, és a járásbíróság,
illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökének
jóváhagyását követően továbbítja a törvényszék
elnökének.

18. § [A lajstromiroda vezetőjének feladatai]
(4) A törvényszéken a bírósági statisztikus ellenőrzi és
összesíti a törvényszék területén működő járásbíróságok,
valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságok által
szolgáltatott adatokat.

(1) A lajstromiroda vezetője vagy a bíróság ezzel
megbízott igazságügyi alkalmazottja havonta, a
következő hónap harmadik munkanapjáig az elektronikus
lajstrom, tárgyalási napló és perkönyv alapján előállítja a
bíróság bíráinak és érdemi ügyintézőinek adatlapjait az

(5) A törvényszéken a bírósági statisztikus állítja elő
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alapfeladatok körébe tartozó tevékenység mutatóiról.

b) elősegíti a
hatályosulását;

(2) A lajstromiroda vezetője az adatlapot a bíróval
és az érdemi ügyintézővel egyezteti, eltérés esetén
haladéktalanul gondoskodik - szükség esetén a (3)
bekezdés a) pont alkalmazásával - a lajstrom, a tárgyalási
napló, illetve a perkönyv hiányzó adatainak pótlásáról, a
téves adatok helyesbítéséről.

szabályzatban

foglalt

feladatok

c) közreműködik a bírósági statisztikusok, illetve a
bírósági ügyvitelt ellátó igazságügyi alkalmazottak
képzése szakmai tartalmának összeállításában;
d) közreműködik a hatékony statisztikai adatfelvételhez,
adatfeldolgozáshoz és adat-előállításhoz szükséges
ismeretek megosztásában;

(3) A lajstromiroda vezetője:
a) mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul
felhívja a bírót és az érdemi ügyintézőt a téves adatok
javítására, a hiányzó adatok pótlására;

e) közreműködik a statisztikai adatfelvétel során
jelentkező feladatok megoldásában, a statisztikai
adatfelvételi gyakorlat javításában;

b) a javítás, pótlás elmaradása esetén tájékoztatja a
bíróság elnökét.

f) közreműködik a statisztikai adatok országos és helyi
elemzésében.

(4) A lajstromiroda vezetője

20. § [A bírósági statisztikai hálózat tagjai]

a) ellenőrzi a bűnügyi statisztikai adatgyűjtés keretében
kiállított adatszolgáltató lapok számát és teljességét;

A bírósági statisztikai hálózat tagja:
a) az OBH statisztikáért felelős szervezeti egységének
vezetője;

b) az ellenőrzést a lajstromban bejegyzi.
(5) A lajstromiroda vezetője együttműködik a bírósági
statisztikussal a hivatalos statisztikai adatok előállítása
során.

b) az OBH elnöke által a 22. § (2) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra
figyelemmel - kijelölt kapcsolattartók;

6. A bírósági statisztikai hálózat

c) a bírósági statisztikusok;

19. § [A bírósági statisztikai hálózat feladata]

d) az OBH vagy a bíróság elnöke által egyes bírósági
statisztikát érintő szakmai vagy igazgatási feladatokban
közreműködésre felkért bíró vagy igazgatási alkalmazott;

(1) A bírósági statisztikai feladatok ellátásában bírósági
statisztikai hálózat működik közre. A bírósági statisztikai
hálózat tevékenysége elősegíti a bírósági statisztika

e) az OBH statisztikáért felelős szervezeti egységének
közreműködésre kijelölt munkatársa.

a) fejlesztését lehetővé tevő megoldások kidolgozását;
21. § [A bírósági statisztikai hálózat működése]
b) előállítása során felmerült feladatok megoldását;
(1) A bírósági statisztikai hálózat tevékenységét az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egységének vezetője
koordinálja.

c) egységes alkalmazásának biztosítását;
d) előállításában közreműködő
személyek közötti tudásmegosztást.

szervezetek

és
(2) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egységének
vezetője:

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a bírósági
statisztikai hálózat:

a) javaslatot tehet az OBH elnöke számára külön
feladatok ellátása érdekében a hálózat tagjaiból
szakértői csoport létrehozására;

a) közreműködik a bírósági statisztikát érintő
jogszabályok bírósági véleményezésben, szabályzatok,
adatszolgáltató
lapok,
informatikai
megoldások
előkészítésében;

b) az OBH elnökének jóváhagyásával meghatározza a
19. § (2) bekezdésben szereplő feladatok ellátásának
módját, ennek érdekében - az OBH, illetve a bíróság
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úton, az OBH elnökéhez juttatják el. A bíróság elnöke
a hivatalos statisztikát előállító szervezetektől, illetve a
hivatalos statisztikai testületektől érkező megkeresésről,
kezdeményezéséről haladéktalanul tájékoztatja az OBH
elnökét.

elnökén keresztül – kezdeményezheti a hálózat tagja
számára feladat meghatározását;
c) összefoglalja és az OBH elnökének bemutatja a
bírósági statisztikai hálózat által kidolgozott szakmai
javaslatot;

8. Az egyes adatszolgáltatások, adatfeldolgozások külön
eljárásrendje

d) nyilvántartja a bírósági statisztikus, valamint a
hálózat egyéb tagjának nevét, beosztását, elérhetőségét,
a számára kiadott feladatot, illetve annak végrehajtását.

23. § [Népmozgalmi adatszolgáltatás]
(1) A házasság felbontásáról, valamint érvénytelenné
nyilvánításáról szóló űrlapot a Vhr. 6. mellékletének
megfelelő adattartalommal, a kötelék kérdésében
meghozott határozat jogerőre emelkedését követő
hét munkanapon belül a jogerős határozatot meghozó
bíróság, vagy az a bíróság tölti ki, amelynek eljárása
során a határozat jogerőre emelkedett. Fellebbezés
visszavonása vagy elutasítása esetén a kitöltést az
elsőfokú határozatot hozó bíróság végzi. A kitöltés a bíró
mellé beosztott tisztviselő vagy írnok feladata. Az űrlap
ellenőrzése és véglegesítése a bíró, illetve az érdemi
ügyintéző feladata.

(3) A bírósági statisztikai hálózat tagja:
a) feladatának ellátásához, a bíróság elnöke által
kijelölt bírósági vezető előzetes tájékoztatását követően
szakmai iránymutatást kérhet az OBH statisztikáért
felelős szervezeti egységétől;
b) javaslatot tehet bírósági statisztikai hálózat részére
annak feladataival kapcsolatban;
c) részt vehet a bírósági statisztikusok központi
képzésén, javaslatot tehet a képzés témájára;
d)
közreműködik
bírósági
feladatainak megvalósításában;

statisztikai

(2) Bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
szóló űrlapot a Vhr. 7. mellékletének megfelelő
adattartalommal kell kitölteni. A kitöltésre alkalmazni
kell az (1) bekezdés előírásait.

hálózat

e) ellátja a jogszabályban, a szabályzatban, az OBH
elnökének utasításában és bírósági belső szabályzatban
a részére meghatározott feladatokat.

(3) A kitöltést követő hét munkanapon belül az (1) - (2)
bekezdés szerinti űrlapot a kitöltő bíróságon a bíró mellé
beosztott tisztviselő vagy írnok megküldi az illetékes
anyakönyvvezetőnek.

7. Az OBH és a bíróságok külső statisztikai kapcsolatai
22. § [Az OBH és a bíróságok együttműködése a hivatalos
statisztikai szervezetekkel]

24. § [Ügyforgalmi statisztikai adatgyűjtés]
(1) Az adatszolgáltató lapokat a bíróságokon
elektronikusan vezetett lajstromok, tárgyalási napló
és egyéb nyilvántartások alapján a járásbíróság,
közigazgatási és munkaügyi bíróság statisztikai
feladatokat ellátó igazságügyi alkalmazottja, valamint
a bírósági statisztikus a tárgyhónapot követő hónap
ötödik munkanapjáig állítja elő.

(1) Az OBH az Sttv-ben, a Vhr-ben és az egyedi
megállapodásokban
meghatározott
módon
együttműködik a hivatalos statisztikát előállító
szervezetekkel, valamint a hivatalos statisztikai
testületekkel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben
rendszeres kapcsolattartásra jogosult személyt az
OBH elnöke jelöli ki. A rendszeres kapcsolattartásra
jogosult az együttműködés során az OBH elnökével
egyeztetett álláspontot képvisel, a bírósági szervezet felé
megfogalmazott javaslatokról, kérésekről haladéktalanul
tájékoztatja az OBH elnökét, biztosítja a folyamatos
információátadást.

(2) A járásbíróság, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróság statisztikai feladatokat ellátó
igazságügyi alkalmazottja a 9. § (1) bekezdés a) és d) pont
szerinti ügyforgalmi statisztikai adatszolgáltató lapot
a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjáig
továbbítja a törvényszék statisztikusához.
(3) A törvényszéki statisztikus a területén működő
járásbíróságok, valamint közigazgatási és munkaügyi
bíróságok ügyforgalmi statisztikai adatszolgáltató lapjait

(3) A bíróságok a hivatalos statisztikát előállító
szervezetek, illetve a hivatalos statisztikai testületek
feladatkörét érintő kezdeményezéseiket szolgálati
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(3) A 11. § szerinti adatszolgáltató lapokat a bíróságokon
elektronikusan vezetett lajstromok és az ügy iratai
alapján, az erre szolgáló informatikai alkalmazás
segítségével kell előállítani és továbbítani.

a tárgyhónapot követő hónap kilencedik munkanapjáig
összesíti és feldolgozza; a járásbíróságok, valamint
közigazgatási és munkaügyi bíróságok adatszolgáltató
lapjait és az összesített ügyforgalmi jelentést a
tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig az erre
a célra rendszeresített adatbázisba feltölti.

26. § [A bűnügyi statisztikai adatszolgáltató lapok
kitöltése és továbbítása]

(4) A törvényszék a 9. § (1) bekezdés b) - c) és e) pont
szerinti, az ítélőtábla az (1) bekezdés f) pont szerinti, a
Kúria pedig az (1) bekezdés g) pont szerinti ügyforgalmi
jelentést a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik
napjáig a bírósági statisztikus közreműködésével az erre
a célra rendszeresített adatbázisba feltölti.

(1) A büntetőügyben az adatszolgáltató lapot az eljárást
az érintett vádlott vonatkozásában befejező határozat
jogerőre emelkedését követő hét munkanapon belül a
bíró mellé beosztott tisztviselő vagy írnok állítja elő, a
bíró, illetve az érdemi ügyintéző ellenőrzi és véglegesíti.
Az adatszolgáltató lapot a bíró mellé beosztott tisztviselő
vagy írnok tölti fel az adatbázisba. A kiállításra az a
bíróság köteles, amelyik a jogerős határozatot hozta,
illetve amelynek az eljárása során a határozat jogerőre
emelkedett; ide értve azt is, ha a vádlott tekintetében
bejelentett fellebbezést visszavonják. Ebben az
esetben az a bíróság köteles a kiállításra, amelynek
határozata a fellebbezés visszavonása okán emelkedik
jogerőre. A határidőt a fellebbezés visszavonásáról való
tudomásszerzéstől kell számítani.

(5) A törvényszék a 9. § (1) bekezdés e) pont szerinti
jelentésének elkészítésében a Céginformációs és
Elektronikus
Eljárásban
Közreműködő
Szolgálat
adatszolgáltatással közreműködik.
(6) Az adatbázisba feltöltött ügyforgalmi jelentéseket
az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége a
tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig ellenőrzi és
véglegesíti. Amennyiben feltöltési késedelmet, hiányos
vagy hibás jelentést észlel, haladéktalanul felhívja az
érintett bíróság bírósági statisztikusát a hiányosság
pótlására, az adat javítására. Az érintett bíróság három
munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket
és arról a bírósági statisztikus tájékoztatja az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egységét.

(2) Az adatszolgáltató lapot ki kell állítani, ha az érintett
vádlottal szemben a bíróság jogerős határozatában
büntetést szabott ki vagy intézkedést alkalmazott.
Az adatszolgáltató lapot ki kell állítani, ha a bíróság a
vádlottal szemben az eljárást jogerősen megszüntette;
vagy a vádlottat jogerősen felmentette.

(7) A lezárt statisztikai időszakra vonatkozó, végleges
ügyforgalmi jelentés – a 34. §-ban foglaltak kivételével –
utólagosan nem módosítható.

(3) Az adatszolgáltató lapot ki kell állítani akkor is, ha:
a) a bíróság a
felfüggesztette;

(8)
A
statisztikai
tevékenység
szabályzatban
meghatározott határidőit és határnapjait az 1. melléklet
összefoglaló módon tartalmazza. A bíróság és az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége a tárgyév
első félévi, valamint tárgyévi ügyforgalmi és ügyek
időtartamára vonatkozó (időszerűségi) adatokat az
1. mellékletben szereplő ütemezésben állítja elő és
összesíti.

kiszabott

büntetés

végrehajtását

b) a bíróság az elítéltet előzetes mentesítésben
részesítette;
c) a mentesítés hatálya az ítélet jogerőre emelkedésének
napján beállt;
d) a bíróság a felmentő ítéletben a vádlott terhére
szabálysértés elkövetését állapította meg; vagy

25. § [Bűnügyi statisztikai adatgyűjtés]

e) a bíróság a felmentő ítéletben
kényszergyógykezelését rendelte el.

(1) Az OBH központi adatbázisban gyűjti azon vádlottak
egyes fontosabb adatait, akiknek a büntetőjogi
felelősségéről a bíróság jogerős ügydöntő határozatot
hozott.

a

vádlott

(4) Rendkívüli jogorvoslati eljárásban (perújítás,
felülvizsgálat, törvényesség érdekében bejelentett
jogorvoslat) az adatszolgáltató lapot csak akkor kell
kiállítani, ha az alapeljárásban hozott határozatot
a bíróság a bűnösség vagy a büntetés kiszabása
kérdésében megváltoztatta – ide értve, ha vádlottat

(2) A 11. § szerinti adatszolgáltató lapok adat-tartalmát
(az adatfelvétel típusa, címe, gyakorisága, beérkezési
határideje, adatkör) az OBH elnöke határozza meg. A
tervezésre a 9. § (2) bekezdés megfelelően irányadó.
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(9) A központi adatbázisba feltöltött adatszolgáltató
lapokat – a 34. §-ban foglaltak kivételével – nem lehet
módosítani.

felmentette, az alapeljárásban felmentett vádlottat
elítélte, vagy az alapeljárásban megszüntetett eljárás
helyett elítélte – vagy az eljárást megszüntette.

27. § [Adatgyűjtés az alapfeladatok körébe tartozó
tevékenységről]

(5) Nem kell adatszolgáltató lapot kiállítani:
a) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Be.) CVI. fejezetében írt, vagyon
vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele
érdekében lefolytatott eljárás;
b) közérdekű munkának vagy
szabadságvesztésre átváltoztatása;

(1) A tanácsok, bírák és az érdemi ügyintézők
alapfeladatok körébe tartozó tevékenységére vonatkozó
adatgyűjtés keretében havi adatszolgáltatásra köteles
valamennyi bíró, igazságügyi alkalmazott és tanács, aki
(amely) a tárgyidőszakban tényleges érdemi ügyintézést
végzett.

pénzbüntetésnek

(2) A 12. §-ban meghatározott adatszolgáltató lapok
adatbázisban tárolt adatai képezik az alapját

c) korábbi jogerős ítéletek összbüntetésbe foglalása;
d) magánvádas ügyben a tárgyalás előtt történő
megszüntetés;

a) a tárgyaló tanácsok számáról;
b) az eljárás-eseményekkel (a Pp-ben, a Be-ben és
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvényben meghatározott tárgyalás, meghallgatás,
nyilvános ülés, előkészítő ülés, ülés, tanácsülés,
tárgyaláson kívüli elbírálás) érintett, vagy iratok alapján
intézett ügyek számáról; és

e) pótmagánvádas ügyben a vádindítvány elutasítása
[Be. 794. § (1) bekezdés]
esetén.
(6) Újból ki kell állítani az adatszolgáltató lapot, ha a
korábban:

c) a halasztások és napolások okairól
a) próbára bocsátott elkövetővel szemben a bíróság
büntetést szab ki;
b) meghatározott próbaidő
meghosszabbítja; vagy

tartamát

a

készítendő országos és bírósági szintű, rendszeres és
eseti adatgyűjtéseknek, kimutatásoknak, elemzéseknek.

bíróság
(3) Az adatszolgáltató lapok adataiból állítja elő a
bírósági statisztikus a bíró és az érdemi ügyintéző
alapfeladatok
körébe
tartozó
tevékenységének
mennyiségi vizsgálatához szükséges egyéni, valamint az
összehasonlításhoz szükséges bírósági szintű adatokat.

c) próbára bocsátott fiatalkorú elkövető esetén a bíróság
intézkedést alkalmaz [Be. 841. § (1) bekezdés].
(7) A kitöltött adatszolgáltató lapról a 17. § (1) bekezdés
szerinti ellenőrzést, véglegesítést és feltöltést követően a
bíró vagy az érdemi ügyintéző haladéktalanul tájékoztatja
az irodavezetőt, aki elvégzi a 18. § (3) bekezdés szerinti
ellenőrzést. A járásbíróság statisztikai feladatokat ellátó
igazságügyi alkalmazottja a tárgyhónapot követő hónap
hatodik munkanapjáig továbbítja a bűnügyi statisztikai
adatszolgáltató lapokat a törvényszék statisztikusához.
A járásbíróság elnöke a bekezdésben meghatározott
feladatok végrehajtására mást is kijelölhet.

28. § [Az alapfeladatok körébe tartozó tevékenységre
vonatkozó adatszolgáltató lapok előállítása]
(1) A 12. § szerinti adatszolgáltató lapokat a lajstromiroda
vezetője a bíróságokon vezetett elektronikus lajstrom,
tárgyalási napló és perkönyv adatai felhasználásával,
elektronikus úton állítja elő a tárgyhónapot követő
hónap második munkanapjáig.
(2) A kitöltött adatszolgáltató lapokat a lajstromiroda
vezetője a bíróval és az érdemi ügyintézővel egyezteti.
Eltérés esetén haladéktalanul gondoskodik a lajstrom,
tárgyalási napló, perkönyv hiányzó adatainak pótlásáról,
a téves adatok helyesbítéséről.

(8) A (7) bekezdésben írtakat követően a bírósági
statisztikus – a 16. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzést
követően – a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik
napjáig tölti fel az adatszolgáltató lapokat a központi
adatbázisba. A bíróság elnöke a bekezdésben
meghatározott feladatok végrehajtására mást is
kijelölhet.

(3) Az ellenőrzött adatszolgáltató lapokat a bíró és az
érdemi ügyintéző a tárgyhónapot követő hónap ötödik
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b) a törvényszék elnökét, elnökhelyettesét, kollégiumvezetőjét, kollégiumvezető-helyettesét, a közigazgatási
és munkaügyi regionális kollégium vezetőjét az igazgatási
szabályzat 102. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott
tárgyalási kötelezettsége arányában kell figyelembe
venni;

munkanapjáig véglegesíti.
(4) A járásbíróságon, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróságon a statisztikai feladatokat
ellátó igazságügyi alkalmazott, ennek hiányában a
lajstromiroda vezetője a tárgyhónapot követő hónap
hatodik munkanapjáig továbbítja az adatszolgáltató
lapokat a törvényszék statisztikusához. A törvényszék
tanácsaira és bíróira vonatkozó adatszolgáltató lapokat
a bírósági statisztikus a fenti határidőben gyűjti össze.

c) a részmunkaidőben foglalkoztatott bírót ennek
arányában kell figyelembe venni;
d) az igazgatási szabályzat 102. § (10) bekezdésében
meghatározott feladatot ellátó bírót a tárgyalási
kötelezettsége arányában kell figyelembe venni;

(5) A bírósági statisztikus a (4) bekezdés alapján
megkapott adatszolgáltató lapokat a tárgyhónapot
követő hónap tizenötödik napjáig összesíti, és
ellenőrzi a (6) bekezdésben meghatározott számszaki
összefüggést, valamint feltöltéssel továbbítja az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége részére. Az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége az adatokat a
tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig számszakilag
ellenőrzi, szükség esetén a bírósági statisztikust három
munkanapos határidővel történő hiánypótlásra hívja fel.
Az adatokat országos szinten a tárgyév első félévére a
tárgyév szeptember 30. napjáig, a tárgyévre a tárgyévet
követő év március 31. napjáig az OBH statisztikáért
felelős szervezeti egysége összesíti.

e) a másod- vagy harmadfokon is eljáró bírót az első
fokon megtartott eljárás-eseményekkel érintett napok
arányában kell figyelembe venni.
(2) Az adott hónapra irányadó munkanapok számát a
heti pihenőnapok és munkaszüneti napok levonása
után kell megállapítani, majd ki kell mutatni a munkából
kiesett napokat, és a kiesett, az igazgatási szabályzat 102.
§ (9) bekezdésében meghatározott tárgyalási napokat.
(3) Munkából kiesett nap az a munkanap, amelyet a bíró
igazolt betegség, igénybe vett szabadság, kötelezően
előírt vagy választott oktatás, vagy egyéb ok, különösen
kiküldetés, munkaértekezlet miatt nem töltött munkával.

(6) Az adatszolgáltatás során a tárgyidőszakra vonatkozó
folyamatban lévő, illetve befejezett ügyek számának
egyeznie kell – a megfelelő bírósági szintre vonatkozó
– a 9. § (1) bekezdés szerinti ügyforgalmi statisztikai
adatgyűjtésen feltüntetett folyamatban lévő, illetve
befejezett ügyek számával.

(4) Kiesett tárgyalási nap az a munkából kiesett nap,
amelyre a bíró eljárás-eseményt tűzött ki, de az az (5)
bekezdésben felsorolt okból elmaradt – ide értve azt
is, ha a már kitűzött eljárás-esemény előtt kerül sor új
határnap kitűzésére (ún. beállítás) is.

(7) A Kúria és az ítélőtáblák adatszolgáltatására
értelemszerűen alkalmazni kell a (4) - (6) bekezdések
rendelkezéseit.

(5) Ha az adott hónapban a bíró nem dolgozott a
teljes időszakban, meg kell állapítani a tényleges
tevékenységének számított mértékét (tárgyaló bíró).
Ennek során az (1) bekezdésben számított arányok és a
munkából kiesett napok figyelembe vételével kell eljárni.
A bíró ténylegesen munkában töltött napjainak számát
el kell osztani a havi munkanapok számával; és szorozni
kell a (1) bekezdés szerint számított arányszámmal.

29. § [Az első fokon eljáró bíró alapfeladatai körébe
tartozó tevékenységének összesített adatai]
(1) Az első fokon eljáró bírák számának kimutatásához
meg kell állapítani a bíróságon első fokon eljáró bírák
számított létszámát (működő bíró). Ennek során az adott
bíróságon első fokon eljáró tényleges bírói létszámból
kell kiindulni, az alábbiak figyelembe vételével:

(6) Az adott bíróságon kirendeléssel működő bírót a
kirendelés helye szerinti bíróságon kell számba venni,
ha eredeti szolgálati helyén tevékenységet nem végez.
Ha tevékenységét megosztva végzi a kirendelés és az
eredeti szolgálati helye között, őt a tárgyhónapban
intézett ügyei arányában kell megosztva számba venni.

a) a járásbíróságon, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróságon az elnököt, az elnökhelyettest, a
csoportvezetőt, a csoportvezető-helyettest a bíróságok
igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás (a
továbbiakban: igazgatási szabályzat) 102. § (2) és (7) - (8)
bekezdésében meghatározott tárgyalási kötelezettsége
arányában kell figyelembe venni;

(7) Ha a bíró a tárgyhónapban több ügyszakban is
eljárt, tevékenységét a tárgyhónapban intézett ügyei
arányában az adott ügyszakban kell számba venni.
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(1) Abban az esetben, ha az OBH-t vagy a bíróságot az
OSAP előírása szerinti, a bírósági szervezetrendszeren
kívüli szerv felé kötelező adatszolgáltatás terheli, az
adatszolgáltatás módjára, tartamára és határidejére
nézve az OSAP előírásait kell alkalmazni.

30. § [Az alapfeladatok körébe tartozó tevékenység
minőségi mutatói]
(1) Az adatbázisból az OBH – az elsőfokú bíróságokra
nézve, ügyszakonként, tájékoztató és előzetes jelleggel
– évente kidolgozza:

(2) Az OBH adatszolgáltatásának teljesítéséért az OBH
elnöke felelős. Az adatszolgáltatás előkészítését a
feladatkör szerint érintett főosztály végzi.

a) az első fokon jogerőre emelkedett, valamint
b) a helybenhagyással és hatályon kívül helyezéssel
érintett
peres
ügyben
mutatószámait.

hozott

határozatok

(3) A bíróság adatszolgáltatásának teljesítéséért a
bíróság elnöke felelős.

arányának
9. A hivatalos
közzététele

(2) Az első fokon jogerőre emelkedett határozatok
arányának meghatározásához a tárgyévben az adott
bírósági szinten és ügyszakban hozott eljárást befejező
határozatok össz-mennyiségével el kell osztani azon
eljárást befejező határozatok számát, amelyek jogerőre
emelkedését az első fokú bíróság a következő év január
31-ig megállapította.

statisztikai

adatok

és

elemzések

32. § [A közzétett országos statisztikai adatok, a
közzétételi naptár]
(1) Az országos statisztikai adatokat az OSAP keretében
gyűjtött ügyforgalmi-, és eljárások időtartamára
vonatkozó, valamint bűnügyi statisztikai adatok alapján
az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége állítja
elő. Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége a
hivatalos statisztika közzététele előtt gondoskodik a
felfedés elleni védelem biztosításáról.

(3)
A
helybenhagyott
határozatok
arányának
meghatározásához a tárgyévben az adott bírósági
szintről és ügyszakból a fellebbezést elbíráló bírósághoz
felterjesztett ügyek össz-mennyiségével el kell osztani
az utóbbi bíróság által a következő év január 31-ig
meghozott, helybenhagyó határozatok számát.

(2) Az országos statisztikai adatok tartalmazzák a
bírósági szervezet országosan összesített, illetve a Kúria,
az ítélőtáblák és a törvényszékek bírósági szintenként
és ügyszakonként bontott ügyforgalmi- és ügyek
időtartamára vonatkozó (időszerűségi) adatait, amelyek
feltüntetik a tárgyidőszakot megelőző év azonos
időszakának adataival történő összehasonlítást is.

(4) A hatályon kívül helyezett határozatok arányának
meghatározásához a tárgyévben az adott bírósági
szintről és ügyszakból a fellebbezést elbíráló bírósághoz
felterjesztett ügyek össz-mennyiségével el kell osztani
az utóbbi bíróság által a következő év január 31-ig
meghozott, hatályon kívül helyező és új eljárásra utasító
határozatok számát.

(3) Az országos bűnügyi statisztikai adatok tartalmazzák
a jogerős határozattal befejezett büntetőeljárások
fiatalkorú és felnőtt vádlottjainak összetételére, az
általuk elkövetett bűncselekményekre, valamint a
velük szemben alkalmazott fő- és mellékbüntetésekre,
intézkedésekre vonatkozó, országosan összesített
adatokat.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mutatószámokat
az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége a
tárgyévet követő év március 15-ig állapítja meg. Az OBH
elnökének jóváhagyását követően a mutatószámokat az
OBH az ítélőtáblák és a törvényszékek részére megküldi.

(4) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége a (2)
bekezdésben meghatározott körben, az OBH elnökének
jóváhagyását követően gondoskodik

(6) Az ítélőtábla, illetve a törvényszék az (5) bekezdésben
szereplő mutatószámokat a bírósági lajstromadatok
segítségével – a (2) - (4) bekezdésben meghatározott
módszerrel – a tárgyévet követő év április 30-ig ellenőrzi.
A végleges mutatószámokat az ítélőtábla, illetve a
törvényszék elnöke május 10-ig küldi meg az OBH-nak.

a) a tárgyév első félévi statisztikai adatoknak a tárgyév
október 31-ig;
b) a tárgyévi statisztikai adatoknak a tárgyévet követő
év április 30-ig

31. § [Adatszolgáltatás a hivatalos statisztika
előállításában közreműködő külső szervezet felé]

történő közzétételéről.
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(4)
Az
adatok
felülvizsgálatát
eredményező
körülményről, valamint a hasonló esetek elkerülése
érdekében megtett intézkedésekről a bíróság elnöke
az OBH elnökét a felülvizsgálattól számított három
munkanapon belül tájékoztatja. Szükség esetén az
OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége további,
központi intézkedést kezdeményez.

(5) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége
gondoskodik az ügyforgalmi statisztikai adatok
közzétételével egyidejűleg az alapfeladatok körébe
tartozó tevékenységre vonatkozó tárgyévi első félévi
és tárgyévi, országos és helyi statisztikai adatok
közzétételéről.
(6) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége a
(3) bekezdésben meghatározott adatokat a tárgyévet
követő év március 31. napjáig állítja elő és - az OBH
elnökének jóváhagyását követően - a tárgyévet követő
év április 30-ig teszi közzé.

35. § [A közzétett
felülvizsgálata]

hivatalos

bírósági

statisztika

33. § [A statisztikai adatok elemzése és az elemzések
közzététele]

(1) A hivatalos bírósági statisztika felülvizsgálata
rendkívüli esetben lehetséges. Amennyiben az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége – különösen
az alapadatok összesítésére vonatkozó új módszertan
bevezetése esetén – észleli, hogy a közzétett hivatalos
statisztikai adatok releváns módosítása szükséges, erről
tájékoztatja az OBH elnökét.

(1) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége az
OBH elnöke által meghatározott körben, módszerrel,
szempontok szerint és gyakorisággal feldolgozza, majd
elemzi a hivatalos ügyforgalmi és időszerűségi adatokat.

(2) Az OBH elnökének felülvizsgálatot előíró döntése
esetén az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége
az adatbázis összesítő adatait, valamint a közzétett
hivatalos statisztikai adatokat módosítja.

(2) Az OBH elnöke által jóváhagyott elemzést az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége a bíróságok
központi honlapján teszi nyilvánosan hozzáférhetővé.

11. A hivatalos statisztikai adatgyűjtéssel össze nem
függő adatok

(7) A hivatalos statisztika közzétételére a bíróságok
központi honlapja szolgál.

36. § [Vezetői Információs Rendszer]
10. A statisztikai adat felülvizsgálata
A Vezetői Információs Rendszer (a továbbiakban: VEIR) a
bíróságra vonatkozó előzetes ügyforgalmi és pertartam
adatokat az iratkezelésre használt szakrendszerből
(BIR-O) lekérdező, összesítő és bemutató informatikai
alkalmazás. A VEIR-ből nyert előzetes adat elsősorban
az igazgatási feladatok ellátása érdekében használható
fel, amelynek érdekében az OBH elnöke módszertani
útmutatót adhat ki.

34. § [Az adatszolgáltató lap és a közzétett statisztikai
adat felülvizsgálata]
(1) Amennyiben a bíróság észleli, hogy a kitöltött
adatszolgáltató lap vagy a statisztikai adatbázisban
található adat felülvizsgálata szükséges – különösen
téves adatrögzítés, számítási hiba esetén –, erről a
bíróság elnöke a pontosított adatok feltüntetésével
tájékoztatja az OBH elnökét. Egyidejűleg a bíróság a
hibát tájékoztatásul bejelenti a bírósági informatikai
szakrendszer (BIR-O) üzemeltetőjének.

37. § [A bíró munkájának értékelésére szolgáló adatok]
Az OBH és a bíróság a bíró munkájának értékeléséhez
a BIR-O-ból a bíró munkájának értékelési rendjéről és
a vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról
szóló 8/2015. (XII. 12.) OBH utasításban meghatározott
vezetői döntést megalapozó adatokat gyűjt, elemez és
használ fel.

(2) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége a
jelzett módosítási igényt megvizsgálja és annak statisztikai
relevanciája esetén a bírósági informatikai szakrendszer
(BIR-O)
üzemeltetőjének
közreműködésével
az
adatszolgáltató lapot a statisztikai adatbázisban
módosítja, vagy a módosítás átvezethetőségét a bíróság
számára jelzi.

38. § [Az ügyfelek előzetes tájékoztatása]
Az OBH az ügyfeleknek a bírósági eljárások országos
vagy helyi adatairól történő előzetes tájékoztatása,
különösen a várható pertartam kiszámítása érdekében
külön informatikai alkalmazást rendszeresíthet.

(3) Hivatalos statisztikai adat felülvizsgálata rendkívüli
esetben lehetséges. Amennyiben a közzétett hivatalos
statisztikai adat releváns módosítása szükséges, azt az
OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége végzi el.
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részére átadhatja.

12. Az adatkérés, adatszolgáltatás rendje
39. § [Az adatkérés, adatszolgáltatás rendje az OBHban]

41. § [Az adatkérés,
bíróságokon]

(1) Az e § szerinti adatszolgáltatások teljesítését az
OBH elnöke engedélyezi. Az engedélyezést az az OBH
szervezeti egység kezdeményezi, amelyhez az adatkérés
érkezett.

(1) A bírósági szervezetrendszeren kívülről érkező
– közérdekű adat kiadása iránti kérelemnek nem
minősülő, és a 40. § (1) bekezdésen kívüli – adatigénylés
teljesítésének rendjét a bíróság elnöke alakítja ki.

(2) A bírósági szervezetrendszeren kívülről az OBH-ba
érkező statisztikai adatigényléseket az OBH a közzétett
hivatalos statisztikai adatok alapján elégíti ki.

(2) A bíróság statisztikai adatairól, előzetes adatairól
adandó tájékoztatást a bíróság elnöke - a Kúria elnökének
kivételével - előzetesen, a tervezett közlést megelőző hét
munkanappal, bemutatja az OBH elnökének. Az OBH
a tájékoztatásban szereplő adatokat öt munkanapon
belül ellenőrzi. Ennek során a statisztikáért felelős
szervezeti egysége a tervezett tájékoztatás statisztikai
adatait számbavételi, módszertani szempontok szerint
megvizsgálja; szükség esetén ahhoz észrevételt,
kiegészítést fűz, amelyről az OBH elnökének
jóváhagyásával tájékoztatja a bíróságot. A bíróság a
szervezetrendszeren kívülre adott tájékoztatás során az
észrevételt, kiegészítést figyelembe veszi.

(3) Ha az adatigénylés a (2) bekezdés szerint hiánypótlás
nélkül teljesíthető, a kért adat elérhetőségét az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége öt munkanapon
belül közli.
(4) A (2) bekezdés szerint nem, vagy nem teljes
körűen teljesíthető egyedi adatigényléseket az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége az adatbázisból
előállíthatóság esetén az OBH elnökének rendelkezése
alapján elégítheti ki. Az adatigénylő tájékoztatása során
ki kell arra térni, hogy a közöltek hivatalos statisztikai
adatnak nem minősülő előzetes adatok.

adatszolgáltatás

rendje

a

13. Záró rendelkezések
42. § [Hatálybalépés]

(5) Az OBH statisztikáért felelős szervezeti egysége által
a (3) – (4) bekezdés szerint közölt adatokat a megkereső
felé szintén az a szervezeti egység továbbítja, amelyikhez
az adatkérés érkezett.

(1) Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a bírósági statisztikai adatok
gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 8/2003. OIT
szabályzat.

(6) Az OBH által vezetett közhiteles nyilvántartásokhoz
jogszabályi előírás esetén a statisztikai célú adatátvétel
érdekében a KSH közvetlen elektronikus hozzáféréssel
rendelkezik.

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

40. § [A statisztikai tájékoztatásra jogosult]

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
1/2019. (I. 17.) OBH utasítása
a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. ( II. 29.) OBH
utasítás módosításáról

(1) A bírósági szervezetrendszer egészét érintő hivatalos
statisztikai, illetve egyéb ügyforgalmi, időszerűségi,
megalapozottsági, tevékenységi
adatok,
előzetes
adatok közzétételére, más szervezetek, személyek
részére történő átadására az OBH elnöke vagy az általa
felhatalmazott személy jogosult. Az OBH elnöke vagy
az általa felhatalmazott személy ezen kívül egy vagy
több bíróság vonatkozásában is adhat tájékoztatást a
hivatalos statisztikai adatokról.

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:

(2) A bíróság elnöke vagy az általa felhatalmazott személy
a bíróságra vonatkozó hivatalos statisztikai, illetőleg
egyéb ügyforgalmi, időszerűségi, megalapozottsági,
tevékenységi adatigénylésről az OBH elnöke által
jóváhagyott adatot közzéteheti, más szerv, személy

1.§ A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló
szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás (a
továbbiakban: szabályzat) 32. § (1) bekezdés c) pontja
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belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelkezéseire figyelemmel – a következő
normatív utasítást adom ki:

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

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

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

„(2) Az adatszolgáltatás képezi az alapját a Fejezet és
Intézmények között megtartásra kerülő költségvetési
tervtárgyalásoknak. A tárgyalások célja a tényleges
intézményi költségvetési keretszámok kialakítása.”

2. § A szabályzat 1. és 2. mellékletében
a) a „legalább 6 hetes szakmai gyakorlat” szövegrészek
helyébe a „szakmai gyakorlat” szöveg;

2. § A gazdálkodási szabályzat 21. § a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

b) a „legalább 6 hetes szakmai gyakorlatról” szövegrészek
helyébe a „szakmai gyakorlatról” szöveg

(A fejezetet irányító szerv vezetője az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek tekintetében)

lép.
„a) az éves költségvetési beszámoló esetén a
költségvetési évet követő év január 31. napjáig, a
zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás esetén
az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási
tájékoztatójának közzétételét követő öt napon belül – az
abban szereplő időpont vagy időpontok alapul vételével
– írásban meghatározza azok beküldésének határidejét,”

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
4. § Hatályát veszti a szabályzat 1. és 2. mellékletében
az „– 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,” szövegrész.

3. § A gazdálkodási szabályzat 26. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A költségvetési szervek az éves költségvetési
beszámolóban
állapítják
meg
a
költségvetési
maradványukat.

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

(2) A költségvetési szervek a kötelezettségvállalással
terhelt maradványról és tervezett felhasználásáról az
OBH elnöke által rendelkezésre bocsátott összeállításnak
megfelelően kiemelt előirányzatonként kimutatást
készítenek, amelyet az éves költségvetési beszámolóval
együtt az OBH részére felülvizsgálatra megküldenek.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
2/2019. (I. 17.) OBH utasítása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

(3) A költségvetési szerveknek az Ávr. 150. § (4)
bekezdésének megfelelően a kötelezettségvállalással
nem terhelt költségvetési maradványukat az éves
költségvetési beszámolójuknak az Államkincstár által
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben az
Államkincstár által történő elfogadását, de legkésőbb az
elfogadására rendelkezésre álló határidő elteltét követő
tíz munkanapon belül a Központi Maradványelszámolási
Alap előirányzat javára be kell fizetniük és erről az
irányító szervet értesíteniük kell.”

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 –
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és
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nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen vagy
más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg
megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi
jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettség, ideértve a jelen szabályzat
51-52. §-ában meghatározott kötelezettségvállalást is.”

4. § A gazdálkodási szabályzat 27. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az OBH elnöke a Fejezet hatálya alá tartozó
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
kötelezettségvállalással terhelt, valamint a költségvetési
évet követő év június 30. napjáig pénzügyileg nem teljesült
költségvetési maradványáról az államháztartásért felelős
miniszter részére a költségvetési évet követő augusztus
15. napjáig elszámolást készít.

7. § A gazdálkodási szabályzat 58. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„58. § A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.)
alapján köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési
szerv belső kontrollrendszerének működését.”

(2) A költségvetési szervek az Ávr. 152. § (2) bekezdése
szerint a meghiúsult, kötelezettségvállalással nem
terhelt költségvetési maradványt az OBH értesítésében
megadott határidőn belül kötelesek befizetni a Központi
Maradványelszámolási Alap előirányzat javára és
egyidejűleg a befizetésről az irányító szervet értesíteni.”

8. § A gazdálkodási szabályzat 61. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

5. § A gazdálkodási szabályzat 32. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. § A költségvetési szerv vezetője felelős a belső
kontrollrendszer keretében – a szervezet minden
szintjén érvényesülő – megfelelő

„(2) A 2. melléklet

a) kontrollkörnyezet,
b) integrált kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,
d) információs és kommunikációs rendszer és
e) nyomon követési rendszer (monitoring)

a) 1-2. §-ában meghatározott juttatások együttes
összege nem haladhatja meg az adott intézmény
tárgyévet megelőző évi törvény szerinti illetmények
rovaton elszámolt tényadatának 3%-át,
b) 3-8. §-ában meghatározott juttatások együttes
összege nem haladhatja meg az adott intézmény
tárgyévet megelőző évi törvény szerinti illetmények
rovaton elszámolt tényadatának 0,6%-át,

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.”
9. § A gazdálkodási szabályzat 62. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

c) 10. § (1a) bekezdésében meghatározott intézményi
szinten előírt célfeladathoz kapcsolódó céljuttatások
együttes összege nem haladhatja meg az adott
intézmény tárgyévet megelőző évi törvény szerinti
illetmények rovaton elszámolt tényadatának 3%-át.”

„62. § A költségvetési szerv köteles legalább egy fő belső
ellenőrt foglalkoztatni, biztosítani a belső ellenőr(ök),
illetve a belső ellenőrzési egység funkcionális (feladatköri
és szervezeti) függetlenségét.”

6. § (1) A gazdálkodási szabályzat 44. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A gazdálkodási szabályzat 63. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni
arról, hogy a költségvetés fel nem használt és le nem
kötött előirányzata biztosítja-e a fedezetet. Az elemi
költségvetés jóváhagyása előtt az Áht. 36. § (4) bekezdése
szerint lehet kötelezettséget vállalni.”

„63. § A költségvetési szerv belső ellenőrzési
tevékenységét kizárólag az államháztartásért felelős
miniszter által meghatározott, e tevékenységre
vonatkozó jogosultsággal rendelkező, – speciális
szakértelem szükségességének esetét kivéve – szolgálati
vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban álló személy
végezheti. A tevékenységre vonatkozó jogosultság és
a Bkr. szerint előírt feltételek megléte a belső ellenőri
munkakörben történő alkalmazás egyik feltétele.”

(2) A gazdálkodási szabályzat 44. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá az Áht. 36. § (1)
bekezdésében meghatározott más fizetési kötelezettség:
a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet

11. § A gazdálkodási szabályzat a következő 73. §-sal
egészül ki:
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„73. § A szabályzat a bíróságok és az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás módosításáról szóló 2/2019.
(I. 17.) OBH utasítással módosított rendelkezéseit a
költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

(2) Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat
a) 28. §-a, és
b) 6. mellékletének 7. § (3) bekezdése.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

12. § A gazdálkodási szabályzat
a) 7. §-ában a „Nemzetgazdasági Minisztérium”
szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium (a
továbbiakban: PM)”,

HATÁROZATOK

b) 13. §-ában a „Nemzetgazdasági Minisztérium”
szövegrész helyébe a „PM”,

1.SZ/2019. (I. 7.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

c) 25. §-ában a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak”
szövegrész helyébe a „PM-nek”,
d) 43. §-ában a „pénzügyi teljesítésnek” szövegrész
helyébe a „szakmai és pénzügyi teljesítésnek”,

A Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatának
2018. június 1. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.

e) 45. § (1) bekezdésében az „Áht. 36. § (2) bekezdése”
szövegrész helyébe az „Áht. 36. § (1) bekezdése”,

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

f) 65. §-ában a „költségvetési szervek belső kontroll
rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.)” szövegrész
helyébe a Bkr.”

2.SZ/2019. (I. 7.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

szöveg lép.
13. § (1) A gazdálkodási szabályzat
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c) 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
d) 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
e) 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul,
f) 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018. december 20. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

3.SZ/2019. (I. 7.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

15. § A költségvetési szervek a hatályba lépést követő
60 napon belül kötelesek a gazdálkodási szabályzat 4.
§ (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseiket
felülvizsgálni és e szabályzattal való összhangjukat
megteremteni.

A Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatának
2018. december 19. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

16. § (1) Hatályát veszti a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról
szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról szóló
17/2017. (XI. 30.) OBH utasítás.
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4.SZ/2019. (I. 9.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

6.SZ/2019. (I. 9.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

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

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

2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam az „Irattározási
Munkacsoport”-ot.

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

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

2020. január hó 31. napjáig meghosszabbítom.

2020. január hó 31. napjáig meghosszabbítom.

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

7.SZ/2019. (I. 9.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

5.SZ/2019. (I. 9.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

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

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

4. § (1) bekezdése alapján létrehoztam „Az új Pp.
hatályosulását támogató Munkacsoport”-ot.

2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a
„Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport”ot.

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

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

2020. február hó 29. napjáig meghosszabbítom.

2020. január hó 31. napjáig meghosszabbítom.

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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8.SZ/2019. (I. 11.) OBHE
határozat
a bírák cafetéria-juttatása 2019. évi
összegének meghatározásáról

Bírói létszám mindösszesen: 791 fő
3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2947 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdés f) pontjában írt
felhatalmazás alapján a szolgálati jogviszonyban álló
bírót megillető cafetéria-juttatás éves összegét – az
érdek-képviseleti szervekkel együttműködve – a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 183. § (4) bekezdésére - figyelemmel a 2019.
évre bruttó 226.665 forintban határozom meg.

10.SZ/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
85.SZ/2018. (VII. 19.) OBHE határozat
módosításáról

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 85.SZ/2018. (VII. 19.) OBHE határozat
3. pontját:

9.SZ/2019. (I. 15.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely határozott
időre történő megszüntetésének
meghosszabbításáról, két járásbírósági
bírói álláshely határozott időre történő
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I.
26.) OBHE számú határozat módosításáról

A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bíró: 62 fő
Törvényszéki bírói létszáma összesen: 98 fő
A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett bírói
létszáma (281 fő) és az engedélyezett létszáma (1028 fő)
nem változik.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
2019. január 1-jei hatállyal
•
egy törvényszéki bírói álláshely (100.
megszüntetését
2019.
december
31.
meghosszabbítom,
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (370.
2019. október 31. napjáig megszüntetek; és
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (568.
2019. december 31. napjáig megszüntetek.

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

számú)
napjáig

11.SZ/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék csoportvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

számú)
számú)

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
január 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 1. és 3.
pontját:
1.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a
Gazdasági Kollégiumban 2 csoportvezető-helyettes
működik.

Bírói létszám

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 335 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 386 fő
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SZEMÉLYI RÉSZ

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Mészáros Áront, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szendrák Dominikát, a Gyöngyösi Járásbíróság bírósági titkárát,
a 2019. január 15. napjától 2022. január 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Bereczky Sárát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Gulyás Cecíliát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Tóth Áron Lászlót, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírót,
dr. Varga Nórát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíráját
2019. január 1. napjától,
dr. Hornyák Szabolcs Jánost, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírót,
dr. Nagy Gábort, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
dr. Varga Lillát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
2019. január 15. napjától határozatlan időre,

kinevezte,

dr. Magyar Anna Ilonának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának határozott idejű bírói kinevezését a
2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
terjedő időtartamra
meghosszabbította,

dr. Vizin Anitát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság bíráját 2019. január 31. napjával,
dr. Kasa Katalint, a Monori Járásbíróság bíráját, címzetes történtéki bírót 2019. február 14. napjával,
dr. Szondy István Györgyöt, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2019. február 19. napjával,
dr. Jenővári Évát, a Szolnoki Törvényszék bíráját 2019.
március 17. napjával - lemondásukra figyelemmel -,

dr. Budai Dávidot, a Veszprémi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Cogoi Róbertet, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Csécsei Etele Ádámot, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát,
Fazakasné dr. Németh Mónikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Fekete Gábort, a Pécsi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Galla Éva Piroskát, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigittát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Jagudits Katalint, a Zirci Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kun Annamáriát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Magyar Viktóriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Péter-Sztankó Ágnes Mártát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Potháczki Dórát, a Tatabányai Járásbíróság bírósági
titkárát
dr. Resán Dalmát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Sütő Krisztina Erikát, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárt,
dr. Szántó Adrienn Máriát, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárt,
dr. Vörösmarty-Molnár Dórát, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárát,
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra,

dr. Vidor Lászlót, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. május 12. napjával,
dr. Mészáros Máriát, a Veszprémi Törvényszék tanácselnökét 2019. május 22. napjával,
Nagyné dr. Szirony Márta Valériát, a Fővárosi Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2019. május 25. napjával,
Eglyné dr. Csurányi Csillát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. június 17. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erikát, a Váci Járásbíróság elnökét 2019. április 30. napjával,
dr. Fuér Angéla Máriát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. május 27. napjával,
dr. Balázs Mártát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. május 31. napjával,
dr. Both Ödön Lászlót, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. június 30. napjával,
dr. Rada Lajost, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. július 9. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségükből
felmentette.

37

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2018/12. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

Környéki Törvényszékre áthelyezem.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

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

823.E/2018. (XII. 4.) OBHE
határozat
2018. december hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

825.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Cogoi Róbert bírót – a 479.E/2018. (VI. 22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

2018. december 18. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Kolláthné dr. Boros Gabriella, a Szerencsi Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

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

826.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

2018. október 1. napjától
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Kovácsné dr. Pajer Zsuzsanna, a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája
jogosult.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Fazakasné dr.
Németh Mónika bírót – a 481.E/2018. (VI. 22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

827.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

824.E/2018. (XII. 5.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék elnökének
kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kun Annamária bírót – a 477.E/2018. (VI. 22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Gerber
Tamást a 2019. január 15. napjától 2025. január 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Budapest Környéki
Törvényszék elnökévé.

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

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 34. § (1)
bekezdése alapján 2019. január 15. napjától a Budapest
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828.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sütő
Krisztina Erika bírót – a 446.E/2018. (VI. 21.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Magyar Viktória bírót – az 549.E/2018. (VII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

832.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

829.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szántó Adrienn Mária bírót – a 483.E/2018. (VI. 22.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Péter-Sztankó Ágnes Márta bírót – az 548.E/2018. (VII. 19.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

833.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

830.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Vörösmarty-Molnár Dóra bírót – a 447.E/2018. (VI. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Resán Dalma bírót – az 541.E/2018. (VII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

864.E/2018. (XII. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

831.E/2018. (XII. 6.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői állá-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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869.E/2018. (XII. 18.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

sára a Bírósági Közlöny 2018/4. 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. Jagudits Katalin bírót – a 659.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Pápai
Járásbíróságra osztom be.

866.E/2018. (XII. 18.) 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. Budai Dávid bírót – a 660.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. január 1. napjával az Ajka Járásbíróságra osztom be.

870.E/2018. (XII. 18.) 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. Potháczki
Dóra bírót – a 652.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Tatabányai
Járásbíróságra osztom be.

867.E/2018. (XII. 18.) 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. Csécsei
Etele Ádám bírót – a 668.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Gödöllői
Járásbíróságra osztom be.

871.E/2018. (XII. 18.) 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. Szendrák
Dominika bírót – a 651.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 15. napjával a Gyöngyösi Járásbíróságra osztom be.

868.E/2018. (XII. 18.) 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. Garamvölgyi-Dorkó Brigitta bírót – a 547.E/2018. (VII. 19.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával az
Érdi Járásbíróságra osztom be.

872.E/2018. (XII. 18.) 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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Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Fekete Gábor bírót – a 656.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. január 1. napjával a Bonyhádi Járásbíróságra osztom be.

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

882.E/2018. (XII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariann bírót – a 646.E/2018. (IX. 19.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019.
február 1. napjával az Érdi Járásbíróságról a Budapest
Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

873.E/2018. (XII. 18.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Galla Éva
Piroska bírót – a 655.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 1. napjával a Szekszárdi
Járásbíróságra osztom be.

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

883.E/2018. (XII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Andódi
Henrietta bírót – a 745.E/2018. (X. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. január 15. napjával
a Karcagi Járásbíróságról a Nagykanizsai Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

874.E/2018. (XII. 18.) 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. Mészáros
Áron bírót – a 657.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. január 15. napjával a Makói Járásbíróságra osztom be.

884.E/2018. (XII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Némedi
István bírót – a 743.E/2018. (X. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. január 1. napjával
a Tatabányai Járásbíróságról a Tatai Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

881.E/2018. (XII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Oláh
Gaszton Gábor bírót – a 737.E/2018. (X. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február
1. napjával az Érdi Járásbíróságról a Budapest Környéki
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885.E/2018. (XII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

lyázatra figyelemmel – 2019. január 15. napjával a Püspökladányi Járásbíróságról a Debreceni Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Sarkadi
Anikó bírót – a 676.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával a
Debreceni Törvényszékről a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

13.E/2019. (I. 14.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének 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. Krémer Lászlót a 2019. január 15. napjától 2025. január 14.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Ítélőtábla
Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

886.E/2018. (XII.21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Papné dr.
Lemle Izabella bírót – a 670.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1.
napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

14.E/2019. (I. 14.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjének 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. Kovács
Ildikó Margitot, a 2019. január 15. napjától 2025. január
14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

6.E/2019. (I. 9.) 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 Zahoránszkyné
dr. Ungvári Ilona Mercedes bírót – a 683.E/2018. (IX. 21.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019.
március 1. napjával az Érdi Járásbíróságról a Budai Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

15.E/2019. (I. 14.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnöki 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 132. § (2) bekezdése alapján, a Pécsi
Ítélőtábla elnöki állására a Bírósági Közlöny 2018/7-8.
számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

7.E/2019. (I. 9.) 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. Gábor Áron
bírót – a 738.E/2018. (X. 19.) OBHE határozattal kiírt pá-
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20.E/2019. (I. 18.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Resán
Dalma bírót – a 654.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Nyíregyházi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

24.E/2019. (I. 18.) 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. Buri Edina
Krisztina bírót – a 679.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával
a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

21.E/2019. (I. 18.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Engel Izolda Róza bírót – a 740.E/2018. (X.19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával
a Miskolci Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

25.E/2019. (I. 18.) 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. Mohos Mariann bírót – a 678.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával
a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

22.E/2019. (I. 18.) 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. Papp Zsuzsanna bírót – a 684.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával
a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

50.E/2019. (I. 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. Majorosné
dr. Köck Ildikó bírót – a 787.E/2018. (XI.19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1.
napjával a Tatabányai Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

23.E/2019. (I. 18.) 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. Kováts Katalin bírót – a 685.E/2018. (IX. 21.) OBHE határozattal kiírt
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51.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

tásáról
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, Müllerné dr. Hradszky Erzsébetet,
a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettesét – hozzájárulása szerint, eredeti ítélkezési és igazgatási tevékenysége megtartása mellett – 2019. január 15. napjától
2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kántor István Zoltán bírót – a 791.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával a Füzesabonyi Járásbíróságról 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

KIJELÖLÉSEK

9.E./2019. (I. 10.) OBHE
határozat
bíró Szolnoki Törvényszékre történő
kirendeléséről

880.E/2018. (XII. 21.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

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, Kepesné
dr. Bekő Borbálát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját – eredeti
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. január
15. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Törvényszékre kirendelem.

Dr. Zsáky Hajnalkát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2019. január 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

16.E/2019. (I. 14.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

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

Dr. Steininger Imolát, a Tiszaújvárosi Járásbíróság bíráját és dr. Kucseba Juditot, a Tatabányai Törvényszék
bírósági titkárát 2019. február 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

10.E./2019. (I. 10.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr.
Fintha-Nagy Péter Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– 2019. január 15. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem

KIRENDELÉSEK
3.E./2019. (I. 7.) OBHE
határozat
bíró Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő kirendeléséről
A

bíróságok

szervezetéről

és

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

igazga-
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11.E./2019. (I. 10.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Kúriára kirendelem.
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. Feledi
Tamást, a Miskolci Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. január 15.
napjától 2019. július 15. napjáig terjedő időtartamra a
Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

EGYÉB HATÁROZATOK
838.E/2018. (XII. 10.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való
megbízásról és áthelyezésről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. § (2) bekezdése alapján dr. Dzsula Marianna bírót megbízom a
2019. január 7. napjától 2020. január 6. napjáig terjedő
időtartamra, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.
Megbízásának időtartamára a Bszi. 132. § (7) bekezdésére figyelemmel, 2019. január 7. napjától a Debreceni
Ítélőtábláról a Fővárosi Ítélőtáblára áthelyezem.

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

26.E/2019. (I. 18.) OBHE
határozat
bíró Szombathelyi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra 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) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Varga
Zoltánnak, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett – 2019. február 2. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra – a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő kirendelését meghosszabbítom.

846.E/2018. (XII. 12.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Ítélőtáblára történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése és 58. § (3) bekezdése
alapján dr. Virág Csaba Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. január 14. napjával
megszüntetem, és 2019. január 15. napjával a Fővárosi
Ítélőtáblára tanácselnöknek beosztom.

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

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

27.E./2019. (I. 18.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendeléséről

878.E/2018. (XII. 20.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
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 (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával,
dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. március 1. napjától

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fülöp Natasa Katalin Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
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4.E/2019. (I. 08.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

hivatali beosztását 2019. január 16. napjától 2019. szeptember 30. 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 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kőváriné
dr. Dédesi Laura Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. február 16. napjától 2020.
február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

879.E/2018. (XII. 20.) 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. Hornyák
Szabolcs János Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. január 15. napjától 2019.
július 14. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

5.E/2019. (I. 08.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

1.E/2019. (I. 2.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Czipa Zsuzsanna Rebeka Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. február 1. napjától 2019.
május 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 27. § (2) bekezdése alapján dr. Sütő Krisztina Erikát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2019. január 4. napjától 2019. július 3. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

8.E/2018. (I. 10.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnöke vezetői tisztségének megszűnéséről

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

2.E/2019. (I. 2.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Hilbert Edit, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke vezetői tisztsége
– a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2019.
január 14. napjával megszűnik, ezért őt 2019. január 15.
napjától a Budapest Környéki Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter-Sztankó Ágnes Mártát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját, 2019. január 4. napjától 2019. július 3. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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12.E/2019. (I. 11.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről

szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) és (5) bekezdései alapján dr. Gyalog Renáta Éva Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a
határozott időtartam lejártára tekintettel 2019. február
9. napjával megszűnik, ezért 2019. február 10. napjától
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a
Békéscsabai Járásbíróságra beosztom.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdése, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) és d)
pontja alapján

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

•
dr. Fekete Gábor, a Pécsi Járásbíróság bírósági titkárának a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére szóló
polgári-gazdasági ügyszakos,

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Kúria elnöke

•
dr. Resán Dalma, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárnak a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére szóló büntető ügyszakos,

kinevezte

dr. Balogh Zsolt Pétert, a Kúria bíráját 2018. december
15. napjától a Kúriára tanácselnöki munkakörbe.

•
dr. Galla Éva Piroska, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági titkárának a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére szóló munkaügyi ügyszakos

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke

európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2019. január 1-ei hatállyal megszűnt.

kinevezte

dr. Nyíriné dr. Kepics Katalint, a Pásztói Járásbíróság
elnökét a 2019. január 1. napjától 2024. december 31.
napjáig terjedő időtartamra a Pásztói Járásbíróság elnökévé.

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

17.E/2019. (I. 14.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Berzétei Dórát, az Érdi Járásbíróság bíráját,
dr. Kozák Beatrixet, a Dabasi Járásbíróság bíráját
2019. január 1. napjátó nyomozási bírói feladatok ellátására.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Halász Juditot, az Érdi Járásbíróság bíráját 2019. január 15. napjától
2019. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
beosztotta

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

dr. Eperjesi Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét 2019. február 1. napjától a Fővárosi
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

18.E/2019. (I. 16.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről
és a Békéscsabai Járásbíróságra történő
beosztásáról

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Baráth Attilát, a Körmendi Járásbíróság bíráját a
2019. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig ter-

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
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vember 20-ai határidővel, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság csoportvezető bírói álláshelyének
(676. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

jedő időtartamra a Körmendi Járásbíróság elnökévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI
A Balassagyarmati Törvényszék elnöke

A Miskolci Törvényszék elnöke

a Bírósági Közlöny 2018. évi 9. számában, 2018. november 30-ai határidővel, a Salgótarjáni Járásbíróság elnöki
álláshelyének (21. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése és a Bjt. 20. § (1) bekezdés a.) pontj első fordulata alapján eredménytelenné
nyilvánította.

a Bírósági Közlöny 2018. évi 6. számában, 2018. szeptember 14-ei határidővel, a Szikszói Járásbíróság elnöki
álláshelyének (54. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Fővárosi Törvényszék elnöke

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

1. a Bírósági Közlöny 2018. évi 7-8. számában, 2018. október 19-ei határidővel, a Fővárosi Törvényszék (Büntető
Kollégium) tanácselnöki álláshelyének (15. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.

1. a Bírósági Közlöny 2018. évi 7-8. számában, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (118. számú) betöltésére kiírt pályázatot
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdés második fordulata
alapján eredménytelenné nyilvánította.

2. a Bírósági Közlöny 2018. évi 7-8. számában, 2018. október 19-ei határidővel, a Fővárosi Törvényszék (Büntető
Kollégium) tanácselnöki álláshelyének (16. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.

2. a Bírósági Közlöny 2018. évi 7-8. számában, a Nyíregyházi Törvényszék csoportvezető bírói (büntetés-végrehajtási) álláshelyének (24. számú) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdés második fordulata alapján eredménytelenné nyilvánította.

3. a Bírósági Közlöny 2018. évi 7-8. számában, 2018. október 19-ei határidővel, a Fővárosi Törvényszék (Polgári
Kollégium) tanácselnöki álláshelyének (51. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Szegedi Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2018. évi 10. számában, a Szegedi
Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (46. számú) betöltésére kiírt pályázatot a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazott Bjt. 20. § (1)
bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.

4. a Bírósági Közlöny 2018. évi 7-8. számában, 2018.
október 19-ei határidővel, a Fővárosi Törvényszék (Gazdasági Kollégium) tanácselnöki álláshelyének (77. sz.)
betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2018. évi 9. számában, a Szolnoki Járásbíróság büntető ügyszakos (Szabálysértési Csoport)
csoportvezető bírói álláshelyének (65. számú) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó Bjt. 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján
eredménytelenné nyilvánította.

5. a Bírósági Közlöny 2018. évi 7-8. számában, 2018. október 19-ei határidővel, a Fővárosi Törvényszék (Polgári
Kollégium) tanácselnöki álláshelyének (58. sz.) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.
6. a Bírósági Közlöny 2018. évi 9. számában, 2018. no-
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Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

PÁLYÁZATOK

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése

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.

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.

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.

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 ered-
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5. A pályázatok elbírálása

ményt,
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.

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.

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.

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.

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

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.

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 bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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.

A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése
alapján a kinevező pályázatot ír ki.
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.
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A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A motivációs levél
terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel, géppel
írott – A/4-es oldal lehet.

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.

•
a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoi-palyazatok linkről letölthetők)
•
motivációs levelet
•
a pályázó önéletrajzát
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését
tanúsító egyetemi igazolást
•
a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.

A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:

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.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5)
bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B.
§-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.
A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről a bíróság
elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást
•
a bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlatról az
adott bíróság elnöke 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

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

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében pályázat útján kell betölteni.
A bírósági fogalmazói állásokra azok a cselekvőképes
magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a
szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi állam- és
jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-a
(4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük
szemben nem áll fenn.
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BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

•
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát
•
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát.

34.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3.
helyezést ért el vagy különdíjat kapott, elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése útján
hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.

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

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen benyújtható
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
•
a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
•
amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát
követően szerez jogosultságot többletpontra, az ezt igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga megkezdésének
időpontjáig rendelkezésre álljon.

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.

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni,
úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

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

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás)
tájékozódhatnak.
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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− a Veszprémi Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja 16.30 óra.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja 16.30 óra.

35.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

36.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék PolgáriKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

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

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
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– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

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

37.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. 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 Balassagyarmati
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
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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 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium (Felszámolási Csoport) csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (89. számú) betöltésére.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Szikszói Járásbíróság elnöki álláshelyének (54. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 28. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 25. napja.

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

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Szolnoki Járásbíróság büntető ügyszakos (Szabálysértési Csoport) csoportvezető bírói (65. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói 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 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 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 törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

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

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

40.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
38.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (286. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Pécsi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (77. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.)

41.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

39.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (421. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (192. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
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42.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

44.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Gyulai Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (24. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Karcagi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (74. 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. február 20. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Karcagi Járásbíróság Elnöki Titkársága (5300 Karcag,
Kossuth tér 5.)

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

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

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

45.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Hajdúszoboszlói
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

43.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Hajdúszoboszlói Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (125. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

Az Egri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (51. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Hajdúszoboszlói Járásbíróság Elnöki Titkársága (4200
Hajdúszoboszló, Kálvin tér 6/a.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

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

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

46.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat Pályázati kiírás a Kunszentmiklósi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A Kunszentmiklósi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (120. számú) álláshely betöltésére
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A pályázat benyújtásának helye:
Monori Járásbíróság Elnöki Titkársága (2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 69.)

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

49.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6090
Kunszentmiklós, Damjanich u. 50.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Monori Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (245. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

47.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A Székesfehérvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (84. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Monori Járásbíróság Elnöki Titkársága (2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 69.)

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:
2019. február 20. napja.

55.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (610. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

48.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A Monori Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (149. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.
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60.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Győr Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Szeged Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
a Közép-Duna-Völgyi KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Közép-Dunántúli KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Dél-Dunántúli KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Fővárosi Törvényszéki KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó bírói tisztség betöltésére.

A Váci Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (283. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Váci Járásbíróság Elnöki Titkársága (2600 Vác, Budapesti
főút 14.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,
- akinek az európai uniós jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretei vannak,
- valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú
államilag elismert komplex (korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

61.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Dabasi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (282. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázathoz csatolni kell
- az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
- a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
- a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
- nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral vagy a koordinátor-helyettesekkel.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Dabasi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2370 Dabas, Bartók B. út 54.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2019. március 11. napja

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli) illetékességi területén
- 2 büntető ügyszakos

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
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- a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
- a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
- nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral vagy a koordinátor-helyettesekkel.

és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

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

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.
A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2019. március 11.

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI
PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli) illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó titkári tisztség betöltésére.

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

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

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Balassagyarmati Törvényszék területén 2 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A tisztség betöltésére az a bírósági titkár pályázhat, aki
- az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
- valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú
államilag elismert komplex (korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)

A pályázathoz csatolni kell
- az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
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A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Gyulai Törvényszék területén 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

a Gyöngyösi Járásbíróságon			

1

a Gyulai Törvényszék elnöke
a Békéscsabai Járásbíróságon 			

1

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Barcsi Járásbíróságon				1
a Fonyódi Járásbíróságon 			
1
a Kaposvári Járásbíróságon 			
1

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 11. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.)

a Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Kecskeméti Törvényszéken 			
a Kecskeméti Járásbíróságon			

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

1
2

A Miskolci Törvényszék elnöke
az Encsi Járásbíróságon				1

a Szekszárdi Törvényszéken 1 bírósági titkári álláshely
betöltésére.

a Pécsi Törvényszék elnöke
a Komlói Járásbíróságon			
1
a Mohácsi Járásbíróságon			
1
a Pécsi Járásbíróságon				1

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.)

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Veszprémi Törvényszéken
2
a Veszprémi Járásbíróságon
1
a Pápai Járásbíróságon 		
1
bírósági titkári álláshely betöltésére.

a Szegedi Törvényszék elnöke
a Szegedi Járásbíróságon 			

1

a Székesfehérvári Törvényszék elnöke
a Székesfehérvári Járásbíróságon		

1

a Tatabányai Törvényszék elnöke
az Esztergomi Járásbíróságon 			

1

a Veszprémi Törvényszék elnöke
Veszprémi Törvényszéken			1

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 20. napja.

bírósági fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot hirdet 2019. I. félévében.

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

A pályázatok beérkezésének határideje:
2019. február 26. napja 16.30 óra.
Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2019. március 11. napja.

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Fővárosi Törvényszéken 			

10

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2019. március 26. napja.

a Balassagyarmati Törvényszék elnöke
a Salgótarjáni Járásbíróságon			

1

A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. május 3. napja.
Az állások betöltésének időpontja:
2019. május 15. napja.

a Budapest Környéki Törvényszék elnöke
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén 3
					
az Egri Törvényszék elnöke
az Egri Járásbíróságon 				
1

A pályázatok beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
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1 példányban postai úton vagy személyesen - igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával - kell benyújtani olyan
időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó
napján megérkezzen.

HÍREK
Halálozás
Dr. Szabolcsi József, a Nyíregyházi Járásbíróság nyugalmazott bírája, címzetes törvényszéki bíró 2018. december 31. napján életének 72. évében elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Élő Károlynak, a Fővárosi Törvényszék bírájának az
AA 112889 számú bírói igazolványa elveszett.
Salga Judit Amáliának (előző neve: Haszán Árpád Ferencné), a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének a BA
185074 számú,
dr. Kollár Gábor Bálintnak, a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárának a BC 602091 számú,
dr. Cselik Reginának, a Kaposvári Törvényszék bírósági
titkárának a 604029 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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