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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2019. (I. 24.) OBH utasítása a bírósági szervezetben
működő szakmai hálózatokról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2019. (II. 7.) OBH utasítása a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2019. évi rendjéről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 5/2019. (II. 14.) OBH utasítása az adatvédelmi tisztviselőről
és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről
HATÁROZATOK

14

12.SZ/2019. (I. 30.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszéken egy középfokú végzettségű
tisztviselői álláshely bírósági ügyintézői álláshellyé történő átalakításáról és a Zalaegerszegi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat módosításáról
13.SZ/2019. (II. 1.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén két járásbírósági bírói álláshely
határozott időre történő megszüntetésének meghosszabbításáról, továbbá egy járásbírósági
bírói álláshely és egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely határozott időre történő
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I. 26.)
OBHE határozat módosításáról
14.SZ/2019. (II. 5.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói álláshely és
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely határozott időre történő megszüntetésének
meghosszabbításáról
15.SZ/2019. ( II. 13.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
16.SZ/2019. (II. 14.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszéken egy középfokú végzettségű
tisztviselői álláshely bírósági ügyintézői álláshellyé történő átalakításáról és a Zalaegerszegi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról
17.SZ/2019. (II. 20.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
18.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
19.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszéken két középfokú végzettségű
tisztviselői álláshely felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshellyé és három középfokú végzettségű
tisztviselői álláshely bírósági ügyintézői álláshellyé történő átalakításáról és a Székesfehérvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat módosításáról
20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozat megválasztandó ülnökök számának megállapításáról
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54.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat 2019. január hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
31.E/2019. (I. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
32.E/2019. (I. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
33.E/2019. (I. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
53.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
62.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
63.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
65.E/2019. (I. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
68.E/2019. (I. 29.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
69.E/2019. (I. 29.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
72.E/2019. (I. 30.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
73.E/2019. (I. 30.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
80.E/2019. (II. 6.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
81.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
82.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
83.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
84.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
85.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
86.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
87.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
88.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
89.E/2019. (II. 7.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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90.E/2019. (II.11.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék elnökének kinevezéséről
101.E/2019. (II. 19.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
116.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
57.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
58.E/2019. (I. 24.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző

bírósági titkár

71.E/2019. (I. 29.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
91.E/2019. (II. 12.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
59.E./2019. (I. 24.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
66.E./2019. (I. 28.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
67.E/2019. (I. 28.) OBHE határozat bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi Ítélőtáblára
70.E./2019. (I. 29.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelésének

92.E/2019. (II. 12.) OBHE határozat bíró Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
8.E/2019. (I. 10.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék elnöke vezetői tisztségének
megszűnéséről
19.E/2019. (I. 17.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Ítélőtáblára történő beosztásáról
28.E/2019. (I. 22.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával való megbízásról és áthelyezésről
29.E/2019. (I. 22.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
30.E/2019. (I. 22.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
52.E/2019. (I. 23.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
56.E/2019. (I. 24.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
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64.E/2019. (I. 25.) OBHE határozat a Győri Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
74.E/2019. (II. 4.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való megbízásról
75.E/2019. (II. 4.) OBHE határozat a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való megbízásról
77.E/2019. (II. 04.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
93.E/2019. (II. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
94.E/2019. (II. 12.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
beosztásának megszüntetéséről

bírósági titkár

95.E/2019. (II. 13.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
103.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Budai Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

25

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

26

PÁLYÁZATOK

26

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
96.E/2019. (II. 15.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
97.E/2019. (II. 15.) OBHE
pályázati kiírásáról

határozat

a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesi állásának

98.E/2019. (II. 15.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
99.E/2019. (II. 15.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
102.E/2019. (II. 19.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
117.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
78.E/2019. (II. 6.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

79.E/2019. (II. 6.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

104.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
105.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Kaposvári Járásbíróságon egy járásbírósági

106.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

107.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre
108.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Balassagyarmati Törvényszéken egy

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

109.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Püspökladányi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
110.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
111.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Füzesabonyi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
112.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon egy járásbírósági

113.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági

118.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
119.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
álláshelyre
120.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

Pályázati kiírás a Komáromi Járásbíróságon egy járásbírósági
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Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

122.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

123.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

124.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

125.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

126.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

127.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

128.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
129.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy

HÍREK

40

Halálozás
Igazolványok érvénytelenítése

8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/1. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
értelmezni.

UTASÍTÁSOK

3. § [A szakmai hálózat létrehozása]

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
3/2019. (I. 24.) OBH
utasítása
a bírósági szervezetben működő szakmai
hálózatokról

(1) Az OBH elnöke – amennyiben erről külön OBH
utasítás nem rendelkezik – határozatával országos
szakmai hálózatot hozhat létre a bíróság és az OBH
feladatkörébe tartozó szakterület működtetése, illetve
fejlesztése érdekében a szakterületen dolgozó bírák és
igazságügyi alkalmazottak koordinált együttműködésére,
valamint tudásuk megosztására.

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) Az OBH elnöke határozata a szabályzat keretei között
tartalmazza különösen a szakmai hálózat:
a) megnevezését;

1. § [A szabályzat célja]
b) feladatait;
Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a
bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék
– a független bírák magas színvonalon és időszerűen
ítélkezzenek. A szabályzat az emberi erőforrások
optimális elosztása és hasznosítása, valamint a képzési
rendszer fejlesztése, a többi hivatásrenddel való
együttműködés stratégiai célok megvalósításának
elősegítése érdekében meghatározza a bíróságok és
az OBH feladatkörébe tartozó szakterületek országos
működtetésének, illetve fejlesztésének érdekében a
szakterületen dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak
szervezett együttműködésének kereteit.

c) tagjainak körét (beosztás, feladat-, illetve munkakör
megjelölésével) vagy tagjai kiválasztásának módját;
d) a tagok jogosultságait és kötelezettségeit;
e) koordinációjáért felelős OBH szervezeti egység
megnevezését, vagy a koordinátor kiválasztásának
módját;
f) működésének időtartamát és lényeges szabályait,
koordinációját;
g) tagjainak (köztük a koordinátor és helyettesei)
esetleges díjazását.

2. § [A szabályzat hatálya]
(1) A szabályzat személyi hatálya a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 16. §-ában meghatározott bíróságokra (a
továbbiakban: bíróság) és az Országos Bírósági Hivatalra
(a továbbiakban: OBH) terjed ki.

(3) Szakmai hálózat alakítható ki különösen:
a) a bíróság és az OBH egyes igazgatási feladatainak
megvalósítására;
b) egyes bírósági ügyszakok vagy alapfeladatok sajátos
igazgatási feladatainak segítésére;

(2) A szabályzat tárgyi hatálya az OBH elnöke által
létrehozott bírósági szakmai hálózatok megalakulására,
feladataira, működésére és tagjainak díjazására terjed
ki.

c) az OBH és a bíróságok feladatait érintő jogszabály,
illetve
jogszabálytervezet
véleményezésében
közreműködésre;

(3) A szabályzat általános szabályaihoz képest
külön OBH utasítás egyes szakmai hálózatokra
speciális rendelkezéseket tartalmazhat. A külön OBH
utasításban létrehozott szakmai hálózatokra vonatkozó
rendelkezéseket e szabályzattal összhangban kell

d) a költségvetési gazdálkodás, belső kontrollrendszer,
szervezeti integritás hatékonyabbá tételére;
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e) az OBH és a bíróságok alapfeladatainak ellátásához
szükséges kisegítő vagy funkcionális, különösen
informatikai,
infrastrukturális,
közbeszerzési
vagy
humánpolitikai
feladatok
megvalósításának
elősegítésére;

utasításoknak megfelelő működtetése;

f) az OBH országos programjai megvalósításának
elősegítésére.

d) fejlesztéséről szóló döntések végrehajtása, az
új megoldások bevezetése, a munkafolyamatok
betanítása, a feladatellátáshoz szükséges segédanyagok
és infrastrukturális háttér kidolgozása;

c) folyamatos fejlesztése, erre javaslatok, jogszabályi
rendelkezések és szabályozók kidolgozása, a fejlesztési
lehetőségek feltárása, döntésre bemutatása;

(4) A szakmai hálózat kialakítása során mérlegelni kell a
következő szempontokat:

e) munkatársainak rendszeres képzése, a tudásmegosztó
fórumok működtetése;

a) az OBH szakmai szervezeti egységei és a bíróságok
szakterületért felelős vezetői, bírái vagy igazságügyi
alkalmazottai közvetlen és kétirányú kommunikációjának
biztosítása;

f) munkájához kapcsolódó tanácsadás, segítségnyújtás
a bírósági vezetők, bírák és igazságügyi alkalmazottak
részére; és

b) az OBH feladatkör szerint érintett szervezeti
egységének vezetője a szakmai hálózat tagja,
koordinációjának tevékeny részese lehessen;

g) tevékenységéről, a hálózat feladatellátásáról évente
történő beszámolás az OBH elnökének.
(2) Az OBH elnöke a szakmai hálózat részére általános
vagy egyedi feladatot határozhat meg.

c) legalább minden ítélőtábla és törvényszék egy-egy
szakterület szerint érintett bírája vagy igazságügyi
alkalmazottja tag legyen;

(3) A szakmai hálózat éves beszámolójának bíróságok
részére történő megküldéséről az OBH elnöke dönt.

d) az adott szakterület meghatározó szereplői, lehetőleg
az érintett szervezeti egységek vezetői, tagok legyenek;

5. § [A szakmai hálózatok tagjainak megbízatása, a tagok
jogai és kötelezettségei]

e) az elsősorban igazságügyi alkalmazottakat tömörítő
szakmai hálózatban bírósági vezető vagy bíró is segítse
a munkát;

(1) A szakmai hálózat tagja megbízatása az OBH
elnökének határozatában foglaltak szerint pályázat útján
vagy pályázat nélküli kijelöléssel jön létre. A pályázati
felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, határidőket,
a megbízás időtartamát, valamint a pályázatok kapcsán
a javaslattételre jogosult személyek megnevezését. A
pályázatról az OBH elnöke dönt. Pályázat hiányában az
OBH elnökének határozata utal a kijelöléssel történő
megbízásra.

f) a bírósági tag javaslatáról, kezdeményezéséről a
bíróság elnöke vagy az általa kijelölt bírósági vezető
előzetesen, a hálózat tagjaként folytatott belső
kommunikációjáról folyamatosan értesüljön;
g) a bírósági tag részére meghatározott, a központi
igazgatási feladatokra történő megbízásban, a célfeladat
kitűzésben nem szereplő, vagy a napi működés körébe
nem tartozó feladatról a bíróság elnöke vagy az általa
kijelölt bírósági vezető előzetesen értesüljön.

(2) A szakmai hálózat tagjának megbízatás megszűnik:
a) a szolgálati jogviszony megszűnésével;

4. § [A szakmai hálózatok feladatai]
b) a határozott idejű megbízás lejártával;
(1) A szakmai hálózat feladatait – amennyiben erről
külön OBH utasítás nem rendelkezik – az OBH elnökének
határozata tartalmazza, amely különösen a szakterület

c) a megbízásról történő lemondással;
d) a megbízás OBH elnöke által történő visszavonásával;

a) munkavégzésének folyamatos figyelemmel kísérése,
a jó gyakorlatok és eredmények megosztása, a hibák
feltárása, szervezett összegyűjtése és jelzése;

e) ha a tag fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
f) ha a tag más bíróságra való áthelyezésére kerül sor,
kivéve, ha az OBH elnöke az érintett tag kérelmére –

b) jogszabályoknak és egyéb szabályozóknak, vezetői
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koordinátorhelyettes segítheti.

új szolgálati helyén – engedélyezi számára a feladatok
ellátását;

7. § [A szakmai hálózatok koordinátorának feladatai]
g) az OBH elnökének határozatában vagy a pályázati
felhívásban meghatározott okból.

(1) A koordinátor – a 6. § (2) bekezdésben meghatározott
esetben az OBH szervezeti egységének vezetőjével
együttesen – felel a szakmai hálózat 4. §-ban
meghatározott feladatellátásának megszervezéséért és
hatékony végrehajtásáért.

(3) A szakmai hálózat tagja jogosult
a) feladatának ellátásához szakmai iránymutatást kérni
a hálózat koordinációjáért felelős személytől;

(2) A koordinátor – eltérő rendelkezés hiányában –
meghatározza

b) javaslatot tenni a hálózat részére annak feladataival
kapcsolatban;

a) a koordinátorhelyettesek közötti feladatmegosztást,
a koordinátorhelyettesek részletes feladatait;

c) hozzáférni a hálózat által kidolgozott szakmai
anyagokhoz;

b) a szakmai hálózat tagjainak esetleges éves
beszámolási kötelezettsége teljesítésének módját;

d) részt venni a hálózat tagjainak központi és helyi
képzésén, javaslatot tenni a képzés témájára;

c) a feladatok ellátásának módját, ennek érdekében
e) a hálózatra vonatkozó előírások szerinti juttatásokra.
ca) a hálózat tagja feladatellátásának módját és
határidejét, amennyiben a feladatkör az OBH elnökének
utasításában, határozatában, a központi igazgatási
feladatokra történő megbízásban vagy a célfeladat
kitűzésben rögzített;

(4) A szakmai hálózat tagja köteles
a)
közreműködni
megvalósításában;

a

hálózat

feladatainak

cb) az OBH, illetve a bíróság elnökén keresztül a hálózat
tagjának egyedi feladatát, amennyiben a feladatkör
előzetesen nem rögzített.

b) ellátni a részére meghatározott feladatokat;
c) jelezni, ha a hálózat feladatkörében intézkedésre van
szükség;

(3) A koordinátor felelős a szakmai hálózat belső
kommunikációjának megszervezéséért, a hálózaton
belüli tudásmegosztásért, a hálózat intranetes
honlapjának létrehozása esetén, annak működéséért és
tartalmáért.

d) információt adni, segítséget nyújtani a szakterületét
érintő kérdésekben a hozzá forduló bírósági vezető, bíró
vagy igazságügyi alkalmazott részére;
e) a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározottak
szerint
beszámolni
a
hálózatban
folytatott
tevékenységéről.

(4) A koordinátor foglalja össze és mutatja be az OBH
elnökének a hálózat által kidolgozott szakmai javaslatot.
(5) A koordinátor – eltérő rendelkezés hiányában –
a tárgyévet követő év február hónap utolsó napjáig
elkészíti és bemutatja az OBH elnökének a hálózat
tárgyévi szakmai tevékenységéről szóló éves beszámolót.

6. § [A szakmai hálózatok koordinációja]
(1) A koordinátor elsősorban a szakmai hálózat
szakterülete szerinti feladatkörrel rendelkező OBH
szervezeti egység vezetője, vagy az OBH-ba beosztott
bíró, illetve igazságügyi alkalmazott.

8. § [A szakmai hálózatok tagjainak juttatásai]
(1) Az OBH elnöke – amennyiben erről külön OBH
utasítás nem rendelkezik – határozatában a szakmai
hálózat tagja (koordinátora, koordinátorhelyettese)
számára különösen a következő díjazást állapíthatja
meg:

(2) Amennyiben a koordinátor nem az OBH-ba beosztott
bíró vagy igazságügyi alkalmazott, feladatainak ellátását
a szakmai hálózat szakterülete szerinti feladatkörrel
rendelkező OBH szervezeti egység támogatja.
(3) A koordinátor
határozatában

munkáját az OBH
meghatározott

elnökének
számú

a) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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(4) bekezdés d) pontja alapján – a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében
eljáró
pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
aa) 180. §-ában meghatározott idegennyelv-ismereti
pótlék,
ab) 181. §-ában meghatározott kiegészítő pótlék;

1.§ Az utasítás hatálya
b) a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI.
25.) OBH utasítás 2. melléklet 10. §-ában meghatározott
céljuttatás.

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvény VI. Bíróságok fejezetében az eredeti és az
évközi módosított előirányzatként megállapított fejezeti
kezelésű előirányzatokra,

(2) Az OBH elnökének határozata a díjázás mértékét a bírói
illetményalap százalékában határozza meg. Amennyiben
a szakmai hálózat OBH-ba nem beosztott tagját az OBH
elnöke díjazásában részesíti, a Bjt. 29. §-a, vagy az
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 42/D. §-a
alapján központi igazgatási feladatok ellátásával bízza
meg. Amennyiben az OBH elnöke a szakmai hálózat
OBH-ba beosztott tagját díjazásban részesíti, számára
céljuttatást állapít meg.

b) a költségvetési évet megelőző évek központi
költségvetéséről szóló törvények VI. Bíróságok
fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok
költségvetési maradványára,
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a
VI. Bíróságok fejezetben a költségvetési év során
megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok]
terjed ki.

(3) A szakmai hálózat tagja feladatának ellátásához az
OBH elnökének határozata vagy egyéb döntése alapján
kaphat mobil informatikai eszközt.

2. § A VI. Bíróságok fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának szabályait a melléklet
tartalmazza.

(4) A szakmai hálózat tagjának tevékenysége figyelembe
vehető a Bjt. 182. §-ában meghatározott képzettségi
pótlék, valamint az Iasz. 97. § (2) bekezdésében
meghatározott alapilletmény megállapítása során.

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

(5) A szakmai hálózat tagját előnyben kell részesíteni
a hálózat feladatai szerinti szakterületet érintő képzés,
továbbképzés, nemzetközi vagy hazai konferencián
történő részvétel engedélyezése, ösztöndíj odaítélése,
tanulás támogatása során.

4. § Hatályát veszti a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi
rendjéről szóló 1/2018. (III. 5.) OBH utasítás.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

9. § [Hatályba léptetés]
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
5/2019. (II. 14.) OBH
utasítása
az adatvédelmi tisztviselőről és az
adatvédelmi felelősről, valamint az
adatvédelmi incidensek jelentéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
4/2019. (II. 7.) OBH
utasítása
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának
2019. évi rendjéről

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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
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(1) A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az azt
felismerő személynek haladéktalanul, a közvetlen
felettese egyidejű értesítése mellett, szolgálati úton
jelentenie kell a Kúria / az ítélőtábla / a törvényszék
elnökének.

1. § [A szabályzat célja]
A szabályzat célja a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 33. cikkében,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Info tv.) 25/J. §-ában meghatározott
adatvédelmi
incidensek
bejelentési
rendjének
meghatározása.

(2) A Kúria elnöke az OBH elnökét, az ítélőtábla és a
törvényszék elnöke az OBH adatvédelmi tisztviselőjét
az 1. mellékletben szereplő bejelentőlapon rögzített
tartalommal, a tudomásszerzéstől számított 24 órán
belül tájékoztatja valamennyi adatvédelmi incidensről. A
Kúria elnöke az OBH elnökének megküldött bejelentést
másolatban az OBH adatvédelmi tisztviselőjének is
megküldi.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben szereplő határidő
megtartása akadályba ütközik, a bíróság elnöke
a bejelentőlapon feltünteti az Info tv. 25/J. § (3)
bekezdésében, illetve a GDPR 33. cikk (1) bekezdésében
meghatározott nyilatkozat elkészítéséhez szükséges
adatokat is.

2. § [A szabályzat hatálya]
(1) A szabályzat személyi hatálya a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 16. §-ában meghatározott bíróságokra és az
Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH)
terjed ki.

(4) Amennyiben a bíróság adatfeldolgozót vesz igénybe,
az adatvédelmi incidensek haladéktalan bejelentésére
vonatkozó
kötelezettséget
az
adatfeldolgozóval
megkötött szerződésben rögzíti.

(2) A szabályzat tárgyi hatálya a GDPR 4. cikk 12.
pontjában, illetve az Info tv. 3. § 26. pontjában
meghatározott
adatvédelmi
incidenseknek
(a
továbbiakban: adatvédelmi incidens) a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) részére történő bejelentésére,
az adatvédelmi tisztviselő és az adatvédelmi felelősök
kinevezésére, valamint a bírósági szervezetrendszeren
belüli jelentés rendjére terjed ki.

(5) Amennyiben az Info tv. 25/K. §-ában meghatározott
magas kockázatú adatvédelmi incidens bekövetkezése
miatt az érintett tájékoztatása szükséges, a bíróság
elnöke a tájékoztatást az OBH adatvédelmi tisztviselőjével
történő előzetes egyeztetést követően küldi meg az
érintett részére.

3. § [ Az adatvédelmi tisztviselő és adatvédelmi felelős]
5. § [Az OBH feladata]
(1) Az OBH elnöke adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, aki
ellátja a GDPR 39. cikkében és az Info tv. 25/M. §-ában
meghatározott feladatokat az OBH-ban és a bíróságok
szervezetrendszerében.

(1) Az adatvédelmi incidenst az OBH adatvédelmi
tisztviselője a bejelentőlap megérkezésétől számított 48
órán belül, az OBH elnökének előzetes jóváhagyásával,
az erre a célra kialakított elektronikus felületen, a GDPR
33. § (3) bekezdésében, illetve az Info tv. 25/J. §-ában
meghatározott tartalommal elektronikusan bejelenti a
Hatóság felé.

(2) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke
adatvédelmi felelőst nevez ki, aki ellátja a bíróság
adatvédelmi
és
adatbiztonsági
szabályzatában
meghatározott feladatokat, és kapcsolatot tart az OBH
adatvédelmi tisztviselőjével.

(2) Az OBH adatvédelmi tisztviselője az (1) bekezdésben
meghatározott bejelentésről vagy a bejelentés Info
tv. 25/J. § (2) bekezdése alapján való mellőzéséről
tájékoztatja a bíróság elnökét.

(3) Az adatvédelmi tisztviselő és az adatvédelmi felelős a
feladatai teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott
minden információt köteles megőrizni, azokat kizárólag
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott elnök által
meghatározott rendben továbbíthatja.

(3) Az OBH-nál bekövetkezett adatvédelmi incidens
jelentésre vonatkozó szabályokat az OBH elnöke az OBH
adatvédelmi és adatbiztonsági belső szabályzatában
határozza meg.

4. § [A bíróság feladata]
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13.SZ/2019. (II. 1.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén két
járásbírósági bírói álláshely határozott
időre történő megszüntetésének
meghosszabbításáról, továbbá egy
járásbírósági bírói álláshely és egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely határozott időre történő
megszüntetéséről
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE
határozat módosításáról

6. § [Hatályba léptetés]
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

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

HATÁROZATOK
12.SZ/2019. (I. 30.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszéken egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
bírósági ügyintézői álláshellyé történő
átalakításáról és a Zalaegerszegi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE határozat
módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
2019. február 1-jei hatállyal
•
egy járásbírósági bírói álláshely (342. számú)
megszüntetését
2019.
szeptember
30.
napjáig
meghosszabbítom,
•
egy
járásbírósági
számú) megszüntetését
meghosszabbítom,

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Zalaegerszegi Törvényszék területén
2019. január 25-ei hatállyal egy középfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet bírósági ügyintézői álláshellyé
alakítok át.

bírói
álláshely
(574.
2019. július 14. napjáig

•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (359. számú)
2019. július 3. napjáig megszüntetek és
•
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyet (682. számú) 2019. július 3. napjáig
megszüntetek.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
január 25. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 2.
pontját:

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.5. bírósági ügyintéző: 16 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 56 fő

1. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 334 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 385 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 67 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 73 fő
Bírói létszám mindösszesen: 789 fő
3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma 2945
fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(194 fő) és a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszáma (258 fő) változatlan.

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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14.SZ/2019. (II. 5.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely és egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely határozott időre történő
megszüntetésének meghosszabbításáról

16.SZ/2019. (II. 14.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszéken egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
bírósági ügyintézői álláshellyé történő
átalakításáról és a Zalaegerszegi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat
módosításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Zalaegerszegi Törvényszék területén
2019. február 15-ei hatállyal egy középfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet bírósági ügyintézői álláshellyé
alakítok át.

•
egy járásbírósági bírói álláshely (434. számú)
megszüntetését 2020. február 15. napjáig és
•
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely (810. számú) megszüntetését 2019. május 31.
napjáig
meghosszabbítom.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
február 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 37.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 2.
pontját:

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
22.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat változatlan.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.5. bírósági ügyintéző: 17 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 55 fő

15.SZ/2019. ( II. 13.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(194 fő) és a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszáma (258 fő) változatlan.

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

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 „Informatikai Biztonság Irányítási Rendszer (IBIR)
Munkacsoport”-ot.

17.SZ/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Budapest Környéki
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a Büntető
Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.

2020. március hó 1. napjáig meghosszabbítom.
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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18.SZ/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

fő) és a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszáma (331 fő) változatlan.

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a
Gazdasági Kollégiumban két kollégiumvezető-helyettes
működik.

20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése alapján az
egyes bíróságokhoz megválasztandó ülnökök számát a
határozat melléklete szerint állapítom meg.

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

19.SZ/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszéken két
középfokú végzettségű tisztviselői álláshely
felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshellyé
és három középfokú végzettségű tisztviselői
álláshely bírósági ügyintézői álláshellyé
történő átalakításáról és
a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú 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 a Székesfehérvári Törvényszék
területén 2019. február 25-ei hatállyal két középfokú
végzettségű tisztviselői álláshelyet felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshellyé és három középfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet bírósági ügyintézői álláshellyé
alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
február 25. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 31.SZ/2018. (I. 26.) OBHE számú határozat 2.
pontját:
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 17 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 83 fő
Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen (245
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ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
54.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
2019. január hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Jurkinya Richárdot, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Puskás Csillát, az Egri Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Viszlai Máriát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát
a 2019. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig
terjedő időtartamra,
Bogdán Józsefet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
Gutyánné dr. Orosz Edinát, a Nyíregyházi Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Gyarmathy-Tamási Esztert, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Jobbágy Jánost, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kovács Ervint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kükedi Flóra Júliát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. László Ádámot, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Szabados Dánielt, a Budakörnyéki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Vizi Veronikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát
a 2019. február 15. napjától 2022. február 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2018. december 1. napjától
a Kecskeméti Törvényszéken
dr. Szörényi Mariann Zsuzsanna tanácselnöknek,
2019. január 1. napjától
a Szolnoki Törvényszéken
dr. Bana Imre, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnökének,
2019. január 20. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
dr. Rónay Renáta bírónak,
címzetes táblabíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bírói cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további
viselésére
2019. január 2. napjától
a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
Spannerné dr. Csatári Zsuzsanna, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája,
2019. január 24. napjától
a Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területén
dr. Nyíriné dr. Kepics Katalin Teréz, a Pásztói Járásbíróság elnöke,
2019. január 29. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. File Zsuzsanna, a Szentendrei Járásbíróság elnöke.
jogosult.

kinevezte,

dr. Kutas Rékát, a Hevesi Járásbíróság bíráját 2019.
március 11. napjával - lemondására figyelemmel -,
Szecskó Tiborné dr. Weigert Mária Klárát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját 2019. június 21. napjával,
dr. Gecse Istvánnét, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi BÍróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019.
június 29. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
dr. Sinkuné dr. Földvári Máriát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019.
május 31. napjával - nyugállományba helyezés iránti
kérelmére figyelemmel - bírói tisztségéből

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

felmentette.
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53.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

31.E/2019. (I. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Varga
Gábor Zoltánt a 2019. február 1. napjától 2025. január
31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Veszprémi
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Jurkinya
Richárd bírót – a 717.E/2018. (X. 11.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. február 1. napjával a Dabasi
Járásbíróságra osztom be.

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

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

62.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

32.E/2019. (I. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Lévai Zsolt
bírót – a 780.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával az Egri
Járásbíróságról az Egri Törvényszékre bírói munkakörbe
áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Puskás Csilla bírót – a 739.E/2018. (X. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. február 1. napjával az Egri Járásbíróságra osztom be.

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

63.E/2019. (I. 24.) 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. Kovács
Bálint Gábor bírót – a 744.E/2018. (X. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1.
napjával a Szombathelyi Járásbíróságról a Szombathelyi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

33.E/2019. (I. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Viszlai Mária bírót – a 741.E/2018. (X. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. február 1. napjával a Miskolci Járásbíróságra osztom be.

65.E/2019. (I. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Mónika bírót – a 795.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozattal ki-
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73.E/2019. (I. 30.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

írt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával a
Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki 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. Garbóczi Annamária bírót – a 796.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. március
1. napjával a Nyíregyházi Járásbíróságról a Nyíregyházi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

68.E/2019. (I. 29.) 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. Zsálek
Henriett bírót – a 794.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával
a Szentendrei Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

80.E/2019. (II. 6.) 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. Vétek János
bírót – a 792.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 15. napjával a Kecskeméti Járásbíróságról a Kecskeméti Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

69.E/2019. (I. 29.) 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. Kemény
Kornélia bírót – a 793.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. február 1. napjával
a Gödöllői Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

81.E/2019. (II. 7.) 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 Gutyánné dr.
Orosz Edina bírót – a 653.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. február 15. napjával a Nyíregyházi Járásbíróságra osztom be.

72.E/2019. (I. 30.) 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. Kerekes
Rita bírót – a 797.E/2018. (XI. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. március 1. napjával a
Mátészalkai Járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

82.E/2019. (II. 7.) 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. Gyarma-
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Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

thy-Tamási Eszter bírót – a 674.E/2018. (IX. 21.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. február 15. 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

86.E/2019. (II. 7.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

83.E/2019. (II. 7.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. László
Ádám bírót – a 680.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. február 15. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Jobbágy János bírót – a 675.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. február 15. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

87.E/2019. (II. 7.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

84.E/2019. (II. 7.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szabados
Dániel bírót – a 672.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. február 15. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kovács Ervin bírót – a 686.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. február 15. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

88.E/2019. (II. 7.) 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. Vizi Veronika bírót – a 681.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. február 15. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

85.E/2019. (II. 7.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kükedi Flóra Júlia bírót – a 673.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. február 15. napjával a Pesti

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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89.E/2019. (II. 7.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. március
1. napjával a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Bogdán József
bírót – a 671.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. február 15. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

KIJELÖLÉSEK
57.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

90.E/2019. (II.11.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék elnökének
kinevezéséről

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. §
(4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Magyar
Viktóriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019.
február 1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Csorba
Zsolt Ödönt, a 2019. február 15. napjától 2025. február
14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Tatabányai
Törvényszék elnökévé.

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

58.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

101.E/2019. (II. 19.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

Dr. Jablonkai Ilonát, a Gyulai Járásbíróság bírósági titkárát 2019. február 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Ződi Zita
bírót – a 786.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. március 15. napjával a Makói Járásbíróságról a Szegedi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

71.E/2019. (I. 29.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

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

Dr. Varga-Sabján Petra Juditot, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. február 15. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.

116.E/2019. (II. 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. Petőné dr.
Bazsó Ildikó Anita bírót – a 851.E/2018. (XII. 13.) OBHE
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91.E/2019. (II. 12.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről

67.E/2019. (I. 28.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének módosítása a Fővárosi
Ítélőtáblára

Dr. Szűcs Gábort, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát és dr. Drávay-Farkas Helgát, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági titkárát 2019. március 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján az 576.E/2018. (VII. 31.) OBHE
határozatot akként módosítom, hogy dr. Bajnok István
Sándornak, a Győri Ítélőtábla bírájának a 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó, Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését – a 66.E/2019. (I.
28.) OBHE határozat szerinti kúriai kirendelésére tekintettel - mellőzöm.

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

KIRENDELÉSEK
59.E./2019. (I. 24.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

70.E./2019. (I. 29.) OBHE
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Félegyházy Megyesy Fatime Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. február 1. napjától 2019. július
15. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Répássy Árpádné dr. Német Laurának, a Miskolci Törvényszék bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. április 1. napjától 2021. március
31. napjáig terjedő időszakra, a Debreceni Ítélőtáblára
történő kirendelését meghosszabbítom.

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

66.E./2019. (I. 28.) OBHE
határozat
bíró Kúriára 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) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (2) bekezdése alapján, hozzájárulásával,
dr. Bajnok István Sándort, a Győri Ítélőtábla bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019.
február 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő
időtartamra a Kúriára kirendelem.

92.E/2019. (II. 12.) OBHE
határozat
bíró Székesfehérvári Törvényszékre történő
kirendeléséről
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Tatár József Tamást, a Pápai Járásbíróság bíráját - eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– 2019. március 29. napjától 2020. március 28. napjáig

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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vezetői feladatainak ellátásával.

terjedő időtartamra a Székesfehérvári Törvényszékre kirendelem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Megbízásának időtartamára a Bszi. 132. § (7) bekezdése
alapján, 2019. február 5. napjától a Fővárosi Ítélőtábláról
a Fővárosi Törvényszékre áthelyezem.

EGYÉB HATÁROZATOK

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

8.E/2019. (I. 10.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnöke vezetői tisztségének megszűnéséről

29.E/2019. (I. 22.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

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. Fuglovics
Gabriella Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. február 15. napjától 2019. május
14. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

19.E/2019. (I. 17.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Ítélőtáblára történő beosztásáról

30.E/2019. (I. 22.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése és 58. § (3) bekezdése
alapján dr. Szabó Judit Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. február 3. napjával
megszüntetem és 2019. február 4. napjával a Fővárosi
Ítélőtáblára tanácselnöknek beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kovács
Krisztina Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. március 16. napjától 2019. szeptember 15. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

28.E/2019. (I. 22.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való
megbízásról és áthelyezésről

52.E/2019. (I. 23.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. § (2) bekezdése alapján dr. Szabó Juditot megbízom a 2019. február
5. napjától 2020. február 4. napjáig terjedő időtartamra,
a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégium-

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Csordás Sándor Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró-
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giumvezetői feladatainak ellátásával.

sági titkár hivatali beosztását 2019. március 3. napjától
2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

75.E/2019. (II. 4.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való
megbízásról

56.E/2019. (I. 24.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (2) bekezdése alapján dr. Lotz
Marianne tanácselnököt megbízom a 2019. február 15.
napjától 2020. február 14. napjáig terjedő időtartamra,
a Győri Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak
ellátásával.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Kreczinger Csilla Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának bírósági titkárát 2019.
február 4. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

77.E/2019. (II. 04.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

64.E/2019. (I. 25.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Lotz Marianne, a Győri
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2019. január 31. napjával megszűnik, ezért őt 2019. február 1. napjától a Győri Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter
Zoltán János Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2019. március 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

93.E/2019. (II. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

74.E/2019. (II. 4.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak
ellátásával való megbízásról

Dr. Liziczay Sándort, a Budaörsi Járásbíróság elnökét
a Budapest Környéki Törvényszék elnökének kezdeményezésére - az Érdi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel - a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
2019. február 15. napjától az Érdi Járásbíróságra áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (2) bekezdése alapján dr. Rusznák Anita bírót megbízom a 2019. február 15. napjától
2020. február 14. napjáig terjedő időtartamra, a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma kollé-

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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94.E/2019. (II. 12.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése
alapján dr. Gyarmathy-Tamási Eszter Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását
bírói kinevezésére tekintettel 2019. február 14. napjával
megszüntetem.

beosztotta

dr. Vuleta Csabát, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesét - lemondására figyelemmel - 2019. február 6. napjától a Fővárosi Ítélőtábla
Polgári Kollégiumába bírói munkakörbe.

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

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

95.E/2019. (II. 13.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

dr. Csonka Tibort, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját 2019. február 1. napjától határozatlan időre a Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe.
Az Egri Törvényszék elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Gyarmathy-Tamási Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját, 2019. február 16. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

kinevezte

dr. Jávori Tündét, az Egri Törvényszék bíráját 2019. január 15. napjától határozatlan időre az Egri Törvényszékre
tanácselnöki munkakörbe.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

103.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Budai Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

dr. Ocskó Katalin Évát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bíráját a 2019. március 1 napjától 2025.
február 28. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróság Családjogi Csoportjába csoportvezető
bírói munkakörbe.
A Miskolci Törvényszék elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Érsek Emese Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2019. február 28. napjával megszüntetem,
és 2019. március 1. napjával a Budai Központi Kerületi
Bíróságra beosztom.

kinevezte

dr. Horváth Dórát, a Miskolci Törvényszék bíráját a
2019. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.
A Szegedi Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Szabó Andrást, a Szegedi Törvényszék bíráját 2019.
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február 15. napjától határozatlan időre a Szegedi Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

beszerezze és kezelje.

a Bírósági Közlöny 2018. évi 9. számában, 2018. november 15-ei határidővel, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (217. sz.)
betöltésére kiírt pályázatot - a 2018. évi CXXXI. törvény
rendelkezéseire, valamint a szervezeti átalakulásra figyelemmel - eredménytelenné nyilvánította.

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.

PÁLYÁZATOK

Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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.

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

3. A pályázat
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4.1. A pályázatot

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

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.

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

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

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:

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.

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

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

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

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje
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BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

-

96.E/2019. (II. 15.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 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 Győri Ítélőtábla
Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

97.E/2019. (II. 15.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettesi 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 Balassagyarmati
Törvényszék elnökhelyettesi 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

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

98.E/2019. (II. 15.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 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 Debrecen Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

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.

99.E/2019. (II. 15.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi 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
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102.E/2019. (II. 19.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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

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

dás,
-

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

117.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 23. 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 Pécsi Törvényszék
elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi (6. számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Pécsi 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 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)

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

− a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Budapest Környéki Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

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

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

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

2. a Váci Járásbíróság elnöki álláshelyének (91. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Cégbíróság) kollégiumvezető-helyettesi (13. számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Törvényszék
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szigetvári 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 Pécsi 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. március 20. napja.

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

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

A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi
út 34.).

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Szigetvári Járásbíróság elnöki álláshelyének (40.
számú) betöltésére.

a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi (17. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon 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 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
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vadalmazásáról 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.

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 Törvényszék
Büntető Kollégiuma működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezető-helyettesi 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 Székesfehérvári Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket
és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Székesfehérvári 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. március 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 18. napja 15.30 óra.

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

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

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Székesfehérvári Járásbíróság elnöki (26. számú)
álláshelyének betöltésére.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Zalaegerszegi Járásbíróság elnöki (26. számú) álláshelyének betöltésére.

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 ja-

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

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1055 Budapest, Markó u. 16.)

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

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

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

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

79.E/2019. (II. 6.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre
A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai bírói (44. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1055 Budapest, Markó u. 16.)

A pályázat beadásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkársága (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.).

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

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

104.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

78.E/2019. (II. 6.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A Tatabányai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (36. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai bírói (81. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
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sére a pályázatot kiírom.

a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17.)

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

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

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

105.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kaposvári Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

107.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Balassagyarmati
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Kaposvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (70. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Balassagyarmati Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (15. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kaposvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a.)

A pályázat benyújtásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2-4.)

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

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

106.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

108.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Budapest Környéki Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (210. számú) álláshely betölté-

A Budapest Környéki Törvényszéken egy gazdasági ügy-
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szakos törvényszéki bírói (111. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

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

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

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

111.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Füzesabonyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

109.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Püspökladányi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

Az Füzesabonyi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (64. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Püspökladányi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (123. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Füzesabonyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3390 Füzesabony, Egyetértés út 10.)

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Püspökladányi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4150
Püspökladány, Kossuth u. 30.)

112.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dunakeszi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Dunakeszi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (186. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

110.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Szolnoki Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (56. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
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bírói (15. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Dunakeszi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2120 Dunakeszi, Fő u. 24.)

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

113.E/2019. (II. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Ítélőtábla Elnöki Irodája (6721 Szeged, Sóhordó
u. 5.)

A Gödöllői Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (124. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

120.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Komáromi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel u. 6.)

A Komáromi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (73. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

118.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Komáromi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 26.)

A Zalaegerszegi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
(44. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2019. augusztus 21. napjáig
elhalasztom.

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

121.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

119.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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

A Szegedi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
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A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

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

124.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

122.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (363. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (375. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

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

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

125.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (365. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

123.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (344. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

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

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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126.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

büntető ügyszakos járásbírósági bírói (661. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (415. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 78-82.)

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

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

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

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

129.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy polgári
ügyszakos járásbírósági bírói (619. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

127.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (545. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. március 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1043 Budapest, Tavasz u. 21.)

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

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

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

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

HÍREK

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

Halálozás

128.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

Dr. Katonáné dr. Gombos Ilona, a Budapest Környéki
Törvényszék bírája 2019. január 24. napján elhunyt.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon egy

Dr. Tóth Edit Magdolnának, a Fővárosi Törvényszék bí-

Igazolványok érvénytelenítése

40

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/1. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

rájának az AA 112913 számú bírói igazolványa,
Pázmándi Józsefnek, a Kúria tisztviselőjének a
BA 171078 számú,
Kiss Gyulánénak, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fizikai alkalmazottjának a BA 179723 számú,
Palotai Dórának, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 185559 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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