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UTASÍTÁSOK

8

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2019. (II. 27.) OBH utasítása az Országos Bírósági Könyvtári
Rendszerről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2019. (III. 8.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi
alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás
módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2019. (III. 20.) OBH utasítása az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló 19/2012. (X. 18.)
OBH utasítás módosításáról
AJÁNLÁS

13

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 1/2019. (III. 22.) OBH elnöki ajánlása a bírák és az igazságügyi
alkalmazottak szabadságolási rendjéről
HATÁROZATOK

13

21.SZ/2019. (III. 6.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
22.SZ/2019. (III. 14.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
23.SZ/2019. (III. 20.) OBHE határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések keretszámainak meghatározásáról

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

15

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

15

76.E/2019. (II. 4.) OBHE határozat 2019. február hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
131.E/2019. (II. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
132.E/2019. (II. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
133.E/2019. (II. 22.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
141.E/2019. (II. 27.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
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143.E/2019. (II. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
153.E/2019. (III. 11.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
155.E/2019. (III. 11.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
156.E/2019. (III. 11.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
160.E/2019. (III. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
161.E/2019. (III. 13.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
162.E/2019. (III. 13.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
164.E/2019. (III. 14.) OBHE
határozat
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

a

Kecskeméti

Törvényszék

Büntető

Kollégiuma

165.E/2019. (III. 18.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
170.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat a Szegedi Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
114.E/2019. (II. 21.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
115.E/2019. (II. 21.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző

bírósági titkár

136.E/2019. (II. 25.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
148.E/2019. (III. 5.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bírák kijelöléséről
151.E/2019. (III. 7.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

152.E/2019. (III. 11.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
157.E/2019. (III.12.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák kijelölésének
megszüntetéséről
158.E/2019. (III. 12.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
159.E/2019. (III. 12.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
100.E/2019. (II. 18.) OBHE határozat bíró Hódmezővásárhelyi Járásbíróságra történő kirendeléséről
130.E./2019. (II. 22.) OBHE határozat bírák Győri Ítélőtáblára történő kirendeléséről
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139.E./2019. (II. 26.) OBHE határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendeléséről
147.E./2019. (III. 5.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
149.E./2019. (III. 7.) OBHE határozat bírák Győri Törvényszékre történő kirendeléséről
150.E./2019. (III. 7.) OBHE határozat bíró Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
134.E/2019. (II. 22.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
135.E/2019. (II. 25.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
137.E/2019. (II. 26.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
138.E/2019. (II. 26.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
140.E/2019. (II. 27.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
142.E/2019. (II. 27.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
144.E/2019. (II. 28.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
146.E/2019. (III. 5.) OBHE határozat bíró kúriai beosztásának megszűnéséről
Törvényszékre történő beosztásáról

és a Fővárosi

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

22

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

23

PÁLYÁZATOK

23

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
171.E/2019. (III. 20.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
172.E/2019. (III. 20.) OBHE határozat a Szekszárdi Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
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173.E/2019. (III. 20.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
174.E/2019. (III. 20.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
175.E/2019. (III. 20.) OBHE határozat
állásának pályázati kiírásáról

a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői

A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szombathelyi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
163.E/2019. (III. 13.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nagyatádi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
176.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre
177.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói

178.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
179.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
180.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nagykátai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
181.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
182.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon egy járásbírósági

183.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Mezőkövesdi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
184.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
185.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
186.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Kisvárdai Járásbíróságon egy járásbírósági

6
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187.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
188.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Hevesi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
189.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
190.E/2019. (III.21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Makói Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
191.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Hajdúböszörményi Járásbíróságon egy

192.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
193.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki

HÍREK

35

Bélyegző érvénytelenítése
Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
szervezeti egységeként működő Magyar Igazságügyi
Akadémián (a továbbiakban: OBH MIA) működtetett
bírósági könyvtárak működésére terjed ki.

UTASÍTÁSOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
6/2019. (II. 27.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről

3. § [Értelmező rendelkezések]
E szabályzat alkalmazásában:

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – figyelemmel
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjára – az Országos Bírósági Könyvtári
Rendszerről és annak működtetéséről a következő
normatív utasítást adom ki:

báziskönyvtár:
könyvtári
dokumentumokat
1.
rendszeresen gyűjtő, feltáró, megőrző és használatát
biztosító szolgáltató egység a bíróságokon;
2. fiókkönyvtár: báziskönyvtár szakmai irányítása alatt
működő, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
működtetett gyűjtemény;

1. A szabályzat célja, hatálya

3. könyvtári szakember: a könyvtáros, a könyvtári
informatikus, a könyvtári asszisztens, a segédkönyvtáros,
továbbá a könyvtári feladatok ellátásában közreműködő,
más felső- vagy középfokú végzettséggel rendelkező
igazságügyi alkalmazott;

1. § [Cél]
Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy az
Országos Bírósági Könyvtári Rendszer (a továbbiakban:
OBKR) szakmai munkájával támogassa a bíróságokat
alkotmányos kötelezettségük teljesítésében – abban,
hogy a független bírák magas színvonalon és időszerűen
ítélkezzenek, valamint a képzési rendszer fejlesztése
révén a többi hivatásrenddel együttműködjenek a
stratégiai célok megvalósítása érdekében. Ennek
érdekében az OBKR olyan szolgáltatásokat támogat,
amelyek megfelelnek a hazai és nemzetközi felhasználói
elvárásoknak, illetve a bírák, valamint a bírósági
szervezetben dolgozók ítélkezéssel kapcsolatos, egyéb
szakmai, tudományos és kutató tevékenységének.

4. könyvtáros: olyan könyvtári szakember, aki a
bíróságokon és az OBH-ban foglalkoztatott egyes
igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési
feltételeinek
meghatározásáról
szóló
miniszteri
rendeletben a könyvtárvezető vagy a könyvtáros
számára meghatározott képesítéssel rendelkezik;
5. letéti könyvtár: a báziskönyvtárak szakmai irányításával
működő, azok szakkönyvállományára és szolgáltatásaira
támaszkodó jogi szakkönyvtári szolgáltatás;

2. § [Hatály]

6. Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer
(OBIKR): a bírósági szakkönyvtárakban használt
informatikai programcsomag, amely elősegíti egyes
könyvtári munkafolyamatok automatizálását, az egyes
szakkönyvtárak állományának nyilvántartását, és a
könyvtári szolgáltatások biztosítását;

(1) A szabályzat
a) szervi hatálya a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. §-ában
meghatározott bíróságokra, valamint az Országos
Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH),

7. Országos Bírósági Könyvtári Rendszer (OBKR):
a bíróságokon működtetett jogi szakkönyvtárak
együttműködő rendszere.

b) személyi hatálya az a) pont szerinti szervek bíráira és
igazságügyi alkalmazottaira

2. Országos Bírósági Könyvtári Rendszer

terjed ki.

4. § [Az OBKR felépítése]

(2) A szabályzat tárgyi hatálya az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott bíróságokon és az OBH

(1) Az OBKR tagjai:
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(3) A bírósági könyvtárak feladatai:

a) az OBH MIA-n, a Kúrián, az ítélőtáblákon és a
törvényszékeken működő báziskönyvtárak,

a) a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó jogtudományi
szakkönyvtárként gyűjtik, feltárják, rendelkezésre
bocsátják a hazai és nemzetközi szakirodalom
hagyományos és elektronikus dokumentumait az
ítélkező munka, valamint a bíróságokra háruló egyéb
szakmai feladatok ellátása érdekében;

b) a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
működő kerületi bíróságokon létrehozott fiókkönyvtárak,
valamint letéti könyvtárak,
c) a törvényszékek illetékességi területén működő
járásbíróságokon létrehozott letéti könyvtárak,
d) a közigazgatási és munkaügyi
létrehozott letéti könyvtárak

b) széleskörű
szakirodalmi
információs
szolgáltatásokat nyújtanak az igazságszolgáltatásban
dolgozó szakemberek és intézmények számára;

bíróságokon

c) az OBKR részeként együttműködnek más bírósági
és jogtudományi szakkönyvtárakkal a könyvtári
információ-ellátás rendszerszerű működtetésében;

(a továbbiakban együtt: bírósági könyvtárak).
(2) Az OBKR munkatársai a koordinátorok, illetve
a báziskönyvtárakban dolgozó könyvtárosok, más
könyvtári szakemberek, valamint a letéti- és fiókkönyvtári
feladatokkal megbízott könyvtári szakemberek.

d) céljaik megvalósítására törekedve folyamatosan – a
felhasználói elvárások figyelembevételével – gyarapítják
könyvtári gyűjteményüket nyomtatott és elektronikus
dokumentumokkal, amelyeknek sokoldalú feltárásáról
is gondoskodnak az OBIKR-ben;

(3) A báziskönyvtár működtetése önálló szakmai
feladat. A fiók- és letéti könyvtárak szakmai munkáját a
báziskönyvtár szakmai vezetője irányítja.

e) a használói igényeknek megfelelve alakítják és
bővítik szolgáltatásaikat.

(4) Az OBH, a Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék
legalább báziskönyvtári szinten működtet könyvtárat. A
járásbíróságon, kerületi bíróságon, illetve a közigazgatási
és munkaügyi bíróságon a fiók- és letéti könyvtárak
létrehozásáról a törvényszék elnöke dönt.

6. § [A bírósági könyvtári koordinátorok]
Az OBKR szakmai működtetését, a módszertani
feladatok ellátását az OBH támogatásával a vezető
könyvtári koordinátor és három könyvtári koordinátor
(a továbbiakban együtt: koordinátor) végzi. A
koordinátorok munkáját a vezető koordinátor irányítja és
az OBH könyvtári feladatok ellátásáért felelős szervezeti
egységének vezetője felügyeli.

(5) A szakmai feladatok ellátására a báziskönyvtárban
javasolt legalább egy fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott könyvtáros alkalmazása.
5. § [Az OBKR feladatai]

3. A bírósági könyvtári koordinátorok megbízása

(1) Az OBKR feladata, hogy:

7. § [A bírósági könyvtári koordinátorok megbízása]

a) az ítélkezési munkát és egyéb bírósági feladatok
ellátását segítő, egymással együttműködni képes
bírósági könyvtárakat működtesse és fejlessze;

(1) A koordinátorokat az OBH elnöke az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben
meghatározott központi igazgatási feladatokkal való
megbízás szabályai szerint bízza meg, illetve az OBH-val
szolgálati jogviszonyban álló igazságügyi alkalmazottak
közül jelöli ki (a továbbiakban együtt: megbízás). A
koordinátorok közül legalább egy fő a Kúria és egy fő az
OBH MIA könyvtárosa. A megbízás időtartama három év.

b) az egységes könyvtári-információs rendszer
(OBIKR) segítségével könyvtári információkat és
dokumentumokat szolgáltasson;
c) minden bírósági könyvtár azonos hozzáférési
lehetőséget és azonos színvonalú szolgáltatást nyújtson
a hozzá fordulóknak.

(2) Az OBH elnöke először a vezető könyvtári
koordinátort bízza meg, aki a megbízását követő 15
napon belül javaslatot tesz a további három könyvtári
koordinátor személyére.

(2) Az OBKR szakmai működtetését, módszertani
munkájának szakmai felügyeletét a bírósági könyvtári
koordinátorok látják el.

9

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/2. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

az OBH-ban végzett könyvtárszakmai tevékenységüket.

(3) Koordinátori feladattal bízható meg az az igazságügyi
alkalmazott, aki
a)

9. § [A vezető könyvtári koordinátor feladatai]

felsőfokú szakirányú végzettséggel és

(1) A vezető könyvtári koordinátor feladata:
b) legalább három éves jogi szakkönyvtári gyakorlattal
rendelkezik.

a) a bírósági könyvtári koordinátorok tevékenységének
irányítása és szervezése;

(4) Nem bízható meg koordinátori feladattal az az
igazságügyi alkalmazott, aki fegyelmi büntetés hatálya
alatt áll.

b)

a bírósági könyvtári koordinátorok képviselete;

c) az OBKR intranetes oldala tartalmi szerkesztésének
koordinálása és felügyelete;

4. A bírósági könyvtári koordinátorok feladatai
8. § [A koordinátorok általános feladatai]

d) az OBIKR-t működtető szolgáltatóval való szakmai
kapcsolattartás;

(1) A koordinátorok általános feladatai:
e) a koordinátorok éves tevékenységéről szóló
munkaterv elkészítése és az OBH elnökének jóváhagyásra
előterjesztése;

a) az OBH elnöke stratégiai céljainak megfelelően
működtetik és fejlesztik az OBKR szervezetét és
tevékenységét,
b) koordinálják a bírósági könyvtárak
tevékenységét és együttműködését,

f)
a koordinátorok szakmai
előrehaladási jelentés készítése,

szakmai

havi

g) az OBH könyvtári feladatok ellátásáért felelős
szervezeti egységének vezetőjén keresztül az OBH
elnökének előzetes jóváhagyásával a koordinátorok
szakterületi feladatainak meghatározása és erről írásban
tájékoztatásuk;

c) koordinálják az OBKR könyvtárszakmai módszertani
munkáját,
d) működtetik az OBIKR-t, részt
fejlesztésében, kapcsolatot tartanak
fejlesztőivel,

munkájáról

vesznek a
a rendszer

h) a felügyeletet ellátó OBH könyvtári feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egysége vezetőjével való
kapcsolattartás;

e) együttműködnek az OBH könyvtári feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egységével, a bíróságok
elnökeivel a bírósági könyvtári rendszer működtetésében,

i)

a beszámolási kötelezettség teljesítése.

f)
együttműködnek
a
hazai
és
nemzetközi
könyvtárszakmai szervezetekkel, illetve könyvtárakkal,
információs intézményekkel,

(2) A vezető könyvtári koordinátor az OBKR és a
könyvtári koordinátorok éves tevékenységéről írásbeli
beszámolót készít.

g) koordinálják a rendszerben dolgozó könyvtárosok
szakmai továbbképzését,

(3) A beszámoló a tárgyévre vonatkozóan tartalmazza:
a)

h) a korszerű információs és kommunikációs
technikák alkalmazásával teremtik meg a modern
követelményeknek eleget tevő szolgáltatásokat az
ítélkező munka támogatásában.

a koordinátorok megnevezését;

b) az OBKR tárgyévi eredményeinek bemutatását az
éves munkaterv tükrében;
c) a
tárgyévre
vonatkozó
koordinátori
tevékenységek ismertetését a működésfejlesztés, a
gyűjteményfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztés, a
módszertani rendszerfejlesztés, a szolgáltatásfejlesztés
és a szakmai együttműködés témakörökben;

(2) A koordinátorok havonta legalább egy alkalommal az
OBH MIA-n értekezletet tartanak.
(3) A koordinátorok tevékenységüket a könyvtárosi
feladataik ellátása mellett végzik. A koordinátori
feladatok ellátása nem hátráltathatja a bíróságon vagy

d)
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m) könyvtárszakmai rendezvények és konferenciák
szervezése az OBKR részére;

képzéseken (központi, regionális, helyi);
e) a koordinátorok részvételét a könyvtárszakmai
rendezvényeken, konferenciákon.

n) az OBH elnöke stratégiai céljainak megfelelően
az országos szakmai rendezvények, kiállítások,
konferenciák szakmai munkájának támogatása;

10. § [A könyvtári koordinátorok feladatai]

o)

(1) A könyvtári koordinátorok feladatai:

az OBKR marketing tevékenységének támogatása.

a) az OBKR fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiai
döntések előkészítése, javaslatok és tervek elkészítése;

(2) A könyvtári koordinátorok feladatainak ellátását a
vezető koordinátor ellenőrzi.

b) az
OBKR
megfelelő
szakmai
színvonalú
működtetéséhez szükséges fejlesztések előkészítése és
feladatok ellátása;

5. A bírósági könyvtári koordinátori megbízás
megszűnése
11. § [Megszűnés, megszüntetés]

c) a bírósági könyvtárak szakmai fejlesztésének, ezen
belül a bírósági könyvtárak azonos szakmai szintre
történő fejlesztési programjának koordinálása;
d) az OBIKR moduljainak az alkalmazásával
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása;

(1) A koordinátori megbízás megszűnik:
a) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony
megszűnésével;

és

e) kapcsolattartás a bírósági könyvtári rendszer
könyvtárosaival, könyvtári szakembereivel és egyéb
hazai és külföldi jogi szakkönyvtárak munkatársaival,
a jogi szakterületen működő kiadókkal és szakmai
szervezetekkel;
f)
a bírósági könyvtárosok, könyvtári szakemberek
munkájának szakmai és módszertani támogatása;

b)

a határozott idejű megbízás lejártával;

c)

a megbízásról történő lemondással;

d)

a megbízás visszavonásával;

e)

ha a koordinátort fegyelmi büntetéssel sújtják.

(2) Az OBH elnöke a koordinátor megbízását akkor
vonhatja vissza, ha

g) a
könyvtáros
igazságügyi
alkalmazottak
munkájának munkáltatói értékelése, teljesítmény
értékelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának
kérésére a könyvtárosi szakmai munka véleményezése;

a) a koordinátor megbízásának ellátásában 3 hónapot
meghaladóan akadályoztatva van;
b) a koordinátor a szabályzatban meghatározott
kötelezettségének nem tesz eleget.

h) a bírósági intézmények dokumentum-beszerzési
programjának támogatása;

(3) A megbízás megszűnésének időpontja:
i)
az OBKR hazai és külföldi szakmai kapcsolatainak
koordinálása és fejlesztése;

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetben a
szolgálati jogviszony megszűnésének napja;

j)
az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek
számára hazai és nemzetközi szakirodalmi információs
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése;

b) az (1) bekezdés c) pontja esetében a lemondástól
számított 60. nap;

k) a
bírósági
könyvtári
tevékenység támogatása;

felhasználó-képzési

c) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a
megbízás visszavonásának napja;

l)
részvétel a bírósági könyvtárosok szakirányú
képzésében és a felhasználók képzésében szakértőként,
oktatóként;

d) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a
fegyelmi büntetés jogerőre emelkedése napja.
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14. § [A koordinátorok költségeinek viselése]

6. Az OBKR és a koordinátorok munkájának
felügyelete

(1) A koordinátori konzultációkra és a könyvtárosok
részére szervezett képzésekre történő utazással
kapcsolatos költségek a koordinátorok szolgálati helye
szerinti bíróságot terhelik.

12. § [Az OBKR és a koordinátorok tevékenységének
felügyelete]
(1) Az OBKR és a koordinátorok tevékenységének
felügyeletéért az OBH könyvtári feladatok ellátásáért
felelős szervezeti egységének vezetője felelős.

(2) A koordinátorok hazai és külföldi szakmai
konferenciákon, tanulmányutakon való részvételének
költsége az OBH-t terhelik.

(2) A koordinátorok éves munkatervét a vezető
könyvtári koordinátor készíti el. A munkatervet az OBH
könyvtári feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége
vezetőjének előterjesztésére az OBH elnöke hagyja jóvá.

8. Átmeneti és záró rendelkezések
15. § [Hatályba léptetés]

(3) A koordinátorok szakmai munkájáról a vezető
könyvtári koordinátor havi előrehaladási jelentést
készít a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az
OBH könyvtári feladatok ellátásáért felelős szervezeti
egységének vezetője részére.

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első
napján lép hatályba.
(2) A vezető könyvtári koordinátort az OBH elnöke az
utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül bízza
meg.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

(4) Az OBKR és a koordinátorok éves tevékenységéről
a vezető koordinátor írásbeli beszámolót készít a
tárgyévet követő év január 20. napjáig. A beszámolót az
OBH könyvtári feladatok ellátásáért felelős szervezeti
egysége vezetőjének a tárgyévet követő év január 31.
napjáig történő előterjesztésére az OBH elnöke hagyja
jóvá.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
7/2019. (III. 8.) OBH utasítása
a bírák és igazságügyi alkalmazottak
tevékenysége elismeréséről szóló
szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH
utasítás módosításáról

7. A bírósági könyvtári koordinátorokat megillető
kedvezmények, juttatások és költségviselés
13. § [A koordinátorok juttatásai]

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

(1) A koordinátorok, az OBH könyvtári feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egysége vezetőjének
előterjesztésére, az OBH elnöke előzetes engedélyével
részt vehetnek hazai és külföldi szakmai rendezvényeken
és konferenciákon, szakmai tanulmányutakon.

1. § A bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége
elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.)
OBH utasítás (a továbbiakban: szabályzat) 10. § helyébe
a következő rendelkezés lép:

(2) A koordinátorok, az OBH könyvtári feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egysége vezetőjének
előterjesztésére, az OBH elnöke előzetes engedélyével
tagok lehetnek a hazai és külföldi jogi, könyvtári szakmai
szervezetekben.

„10. § Az OBH elnöke a hozzá beérkezett javaslatok
alapján tárgyév május 15. napjáig kezdeményezi a
bírák és az igazságügyi alkalmazottak részére állami
kitüntetés, cím, díj és oklevél adományozását.”

(3) A vezető könyvtári koordinátor a vezető könyvtári
koordinátori feladatok ellátásáért havi teljesítésigazolás
alapján havonta a bírói illetményalap 30%-ának, a
könyvtári koordinátor a könyvtári koordinátori feladatok
ellátásáért havi teljesítésigazolás alapján havonta a bírói
illetményalap 25%-ának megfelelő céljuttatásra jogosult.

2. § A szabályzat a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § A bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége
elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV.
13.) OBH utasítás módosításáról szóló 7/2019. (III.
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8.) OBH utasítással módosított rendelkezéseket a
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”

AJÁNLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
1/2019. (III. 22.)
OBH elnöki ajánlása
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
szabadságolási rendjéről

3. § A szabályzat 9. § (2) bekezdésében a „január 31.”
szövegrész helyébe a „február 28.” szöveg lép.
4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvénynek az ítélkezési szünetre vonatkozó szabályaira
tekintettel ajánlott, hogy a bírósági szervezetben a
munkáltatói jogkört gyakorlók a bírók és az igazságügyi
alkalmazottak évi rendes szabadságát lehetőleg a 2019.
július 16. napjától 2019. augusztus 16. napjáig, illetve a
2019. december 30. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időszakban adják ki.

5. § Hatályát veszti a szabályzat 9. § (3) bekezdése.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
8/2019. (III. 20.) OBH utasítása
az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alkalmazásáról szóló 19/2012. (X. 18.)
OBH utasítás módosításáról

Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba
és 2019. december 31-én hatályát veszti.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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:

HATÁROZATOK
21.SZ/2019. (III. 6.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

1. § Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alkalmazásáról szóló 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a
továbbiakban: utasítás) 14. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

A Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018.El.I.D.3/9-II. számon 2019. február
27. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.

„(5) Az adatfelelős vezetője az OBH egyidejű
tájékoztatásával a teljesített, részben teljesített,
valamint az elutasított igényekről és az elutasítások
indokairól a nyilvántartás alapján minden évben
január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnökét.”

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

22.SZ/2019. (III. 14.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

2. § Az utasítás 14. § (4) bekezdésében a „8” szövegrész
helyébe a „15” szöveg lép

A Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2019.El.I.D.1/4. számon 2019. március
12. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

13

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/2. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

23.SZ/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések
keretszámainak meghatározásáról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a 3/2015.
(V.22.) OBH utasításával módosult, a bíróságok és az
Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló 5/2013.
(V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan távollévő bírák
álláshelyei részbeni betöltésének szabályairól rendelkező
3. számú mellékletének 4. § (2) bekezdése alapján a
tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések országos keretszámát 2019. évben 36
főben állapítom meg.
2. A 4. § (3) bekezdése alapján a tartósan távollévő
bírák
álláshelyére
engedélyezhető
túlbetöltések
bíróságonkénti keretszámát az alábbiak szerint állapítom
meg:
-

Fővárosi Törvényszék 			
Budapest Környéki Törvényszék
Egri Törvényszék				
Győri Törvényszék			
Kecskeméti Törvényszék			
Székesfehérvári Törvényszék		
Szombathelyi Törvényszék			
Tatabányai Törvényszék		
Veszprémi Törvényszék			

18
11
1
1
1
1
1
1
1

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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dr. Matheidesz Ilonát, Fővárosi Törvényszékre beosztott
kúriai bírót, tanácselnököt,
dr. Benkovits Zsuzsanna Máriát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót
2019. július 31. napjával,
Tóthné dr. Juhász Zsuzsannát, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2019. augusztus 20.
napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel bírói tisztségéből

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Marton Erikát, a Gyulai Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Mocsári Emesét, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Szilágyi Enikőt, Országos BÍrósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt
a 2019. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Werner Zsoltot, a Szegedi Törvényszék bírósági titkárát a 2019. március 15. napjától 2022. március 14. napjáig terjedő időtartamra,
Gaiderné dr. Hartmann Tímeát, a Zalagerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Simon Máriát, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
BÍróság bíráját
2019. március 1. napjától,
dr. Igaz Barbarát, a Balassagyarmati Járásbíróság bíráját,
dr. Sarkadi Mónika Emesét, a Tatabányai Járásbíróság
bíráját
2019. március 15. napjától határozatlan időre
bíróvá

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
76.E/2019. (II. 4.) OBHE határozat
2019. február hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról
1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján

kinevezte,

2019. február 1. napjától
a Kaposvári Törvényszéken
dr. Korvicska Attila bírónak,
a Székesfehérvári Törvényszéken
dr. Fövényesi György László bírónak,
címzetes táblabíró címet,

dr. Majlinger-Nagy Grétának, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság határozott időre kinevezett
bírájának a kinevezését a 2019. március 15. napjától
2022. március 14. napjáig terjedő időtartamra

2019. február 1. napjától
a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Czóbel Szilviának, a Kaposvári Járásbíróság bírájának,
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Nedró Erzsébetnek, a Kiskőrösi Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

meghosszabbította,

dr. Kovács Kaludiát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
2019. április 9. napjával - lemondására figyelemmel -,
dr. Kemenes Istvánt, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetjét, címzetes kúriai bírót 2019. július 18. napjával,
dr. Tálné dr. Molnár Erikát, a Kúria kollégiumvezető-helyettesét, kúriai tanácsost, 2019. augusztus 3. napjával,
dr. Kadocsa Géza Istvánt, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bíráját 2019. augusztus 25. napjával,
dr. Nehrer Pétert, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét
2019. augusztus 29. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
Lovász Andrásné dr-t, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bíráját, címzetes törvényszéki bírót,

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. február 1. napjától
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
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zattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. március 1. napjával a Budapesti II.
és III. Kerületi Bíróságra osztom be.

dr. Szántó Anita, a Bajai Járásbíróság elnöke,
a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területén
Harangozóné dr. Pánker Márta, a Nagykanizsai Járásbíróság bírája
jogosult.

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

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

141.E/2019. (II. 27.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Péli-Toóth
Viktória bírót – a 784.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. április 1. napjával a
Mátészalkai Járásbíróságról a Nyíregyházi Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

131.E/2019. (II. 22.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Marton Erika bírót – a 658.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. március 1. napjával a Szeghalmi Járásbíróságra osztom be.

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

143.E/2019. (II. 28.) 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. Boros Réka
Mária bírót – a 783.E/2018. (XI. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. április 1. napjával a
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról a Budai Központi
Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

132.E/2019. (II. 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. Mocsári
Emese bírót – a 682.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. március 1. napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

153.E/2019. (III. 11.) 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. Werner
Zsolt bírót – a 785.E/2018. (XI. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. március 15. napjával a Szegedi
Járásbíróságra osztom be.

133.E/2019. (II. 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. Szikágyi
Enikő bírót – a 677.E/2018. (IX. 21.) OBHE számú határo-
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155.E/2019. (III. 11.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

161.E/2019. (III. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Németh Attila Balázs bírót – a 661.E/2018. (IX. 19.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. április 1. napjával
a Mosonmagyaróvári Járásbíróságról a Győri Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Balogh
Zoltánt, a 2019. március 15. napjától 2025. március 14.
nap-jáig terjedő időtartamra kinevezem a Kecskeméti
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

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

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

162.E/2019. (III. 13.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

156.E/2019. (III. 11.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének b) pontja bb)
és bc) alpontja alapján – mivel a pályázat elbírálása során az elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést követtek el, valamint a bírói tanács a Bjt. 15. §
(2a) bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségének
nem kellő mértékben tett eleget - a Nagyatádi Járásbíróság egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (61. számú)
álláshely betöltésére, a Bírósági Közlöny 2018/11. számában a 849.E/2018. (XII.13.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a Bjt.
20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Kovács Csaba Róbert,
a Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel – 2019. március 14. napjával megszűnik, ezért
őt 2019. március 15. napjától a Pécsi Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

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

164.E/2019. (III. 14.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

160.E/2019. (III. 13.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Spannerné dr.
Csatári Zsuzsanna Anna bírót – a 850.E/2018. (XII. 13.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019.
április 1. napjával a Székesfehérvári Járásbíróságról a
Székesfehérvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Sárközy Szabolcsot a 2019. március 25. napjától 2025.
március 24. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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165.E/2019. (III. 18.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék
Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

rát 2019. március 1. napjától, a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területére, bírósági közvetítővé
kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Wirth
Bélát, a 2019. március 20. napjától 2025. március 19.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumveze-tőjévé.

136.E/2019. (II. 25.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Ádámné dr. Szilágyi Esztert, az Egri Törvényszék bíráját 2019. március 15. napjától közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

170.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Szegedi Ítélőtábla elnöki állására a Bírósági Közlöny 2018/9.
számában kiírt pályázatot - érvényes pályázat hiányában eredménytelenné nyilvánítom.

148.E/2019. (III. 5.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírák kijelöléséről

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján – hozzájárulásukkal – Bogdán Józsefet, dr. Kovács Ervint, dr. László Ádámot, dr. Szabados
Dánielt és dr. Vizi Veronikát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráit 2019. április 1. napjától a fiatalkorú elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

KIJELÖLÉSEK
114.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. §
(4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Mészáros
Áront, a Makói Járásbíróság bíráját 2019. március 1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

151.E/2019. (III. 7.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

Viziné dr. Bertalan Judit Magdolnát, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2019. április 1. napjától
bírósági közvetítővé kijelölöm.

115.E/2019. (II. 21.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

Dr. Malik Gábort, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titká-
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152.E/2019. (III. 11.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

158.E/2019. (III. 12.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Krátky Ákost, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2019. március 15. napjától közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Gothárdi Enikőt, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját 2019. március 15. napjától közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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

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

159.E/2019. (III. 12.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

157.E/2019. (III.12.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bírák kijelölésének megszüntetéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Mihályi Mónikát, a Zalaegerszegi Törvényszék
bíráját 2019. március 15. napjától közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján – a kezdeményezésre jogosult indítványára –
1. A Fővárosi Törvényszék területéről:
dr. Sarkadi Anikónak, a Fővárosi Törvényszék bírájának

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

2. A Kecskeméti Törvényszék területéről:
dr. Balogh Zoltánnak, a Kecskeméti Törvényszék kollégiumvezetőjének és
dr. Ónodi Csabának, a Kecskeméti Törvényszék kollégiumvezető-helyettesének

KIRENDELÉSEK
100.E/2019. (II. 18.) OBHE
határozat
bíró Hódmezővásárhelyi Járásbíróságra
történő kirendeléséről

3. A Pécsi Törvényszék területéről:
dr. Zámbó Ágnesnek, a Pécsi Törvényszék kollégiumvezetőjének,
dr. Kiss Lászlónénak,
dr. Kovács Zsoltnak,
dr. Velényiné dr. Köcse Juditnak,
dr. Stelzámer Ottónak, a Pécsi Törvényszék tanácselnökeinek

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. Bagdi-Nagy Olga Annamáriát, a Békéscsabai Járásbíróság bíráját - eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. március 10. napjától 2020. március 9.
napjáig terjedő időtartamra a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságra kirendelem.

4. A Szombathelyi Törvényszék területéről:
dr. Pozsonyi Jánosnak, a Szombathelyi Törvényszék tanácselnökének
a közigazgatási perekben, illetve a közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését 2019. március 14. napjával megszüntetem.

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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130.E./2019. (II. 22.) OBHE
határozat
bírák Győri Ítélőtáblára történő kirendeléséről

sége részbeni megtartása mellett, dr. Szabó Ildikót, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– 2019. március 18. napjától 2019. július 12. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Varga Esztert, a Fővárosi Törvényszék bíráját
– eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2019. április 1. napjától 2019. július 12. napjáig terjedő
időtartamra, továbbá
dr. Vasady Loránt Zsoltot, a Fővárosi Törvényszék
bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Kúriára 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, hozzájárulásukkal, - eredeti
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett dr. Fövényesi Györgyöt, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját 2019. március 1. napjától 2019. május 31.
napjáig,
dr. Hamvas Ákos Ervint, a Tatabányai Törvényszék
csoportvezető bíráját 2019. március 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Győri Ítélőtáblára
kirendelem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

149.E./2019. (III. 7.) OBHE
határozat
bírák Győri Törvényszékre történő
kirendeléséről

139.E./2019. (II. 26.) OBHE
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal, - eredeti
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett dr. Széplaki Lászlót, a Győri Ítélőtábla elnökét,
dr. Péntek Lászlót, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetőjét,
dr. Kovács Tamást és
dr. Zólyomi Csillát, a Győri Ítélőtábla tanácselnökeit,
dr. Csák Csillát,
dr. Élő Andrást,
dr. Németh Balázst,
Szalainé dr. Joánovits Krisztinát és
dr. Vajda Editet, a Győri Ítélőtábla bíráit
2019. március 16. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Győri Törvényszékre 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. Kovács
Pétert, az Egri Törvényszék tanácselnökét - eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett - 2019. április 1.
napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
Debreceni Ítélőtáblára kirendelem..
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

147.E./2019. (III. 5.) OBHE
határozat
bírák 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, hozzájárulásukkal,

150.E./2019. (III. 7.) OBHE
határozat
bíró Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő kirendeléséről
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint a bírák jogállásá-

dr. Szabolcsi-Varga Krisztinát, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét – eredeti ítélkezési tevékeny-

20

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/2. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

137.E/2019. (II. 26.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása
meghosszabbításáról

ról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31.
§ (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Vörös-Vilimszky Annát, az Észak-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesét
– eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett – 2019. április 1. napjától 2019. szeptember 30.
napjáig terjedő időtartamra a Veszprémi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságra kirendelem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Vadkerti Margit Anikó Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2019. május 15. napjától 2020. augusztus 18. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

EGYÉB HATÁROZATOK

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

134.E/2019. (II. 22.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

138.E/2019. (II. 26.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának
megszüntetéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Zétényi
András, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2019. február 28. napjával megszűnik, ezért 2019.
március 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Szilágyi Enikő Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói kinevezésére
tekintettel 2019. február 28. napjával megszüntetem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

140.E/2019. (II. 27.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

135.E/2019. (II. 25.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Prodán-Papp Ágnest, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját
2019. március 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szilágyi
Enikőt, 2019. március 1. napjától a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság bíráját, 2019. március 6. napjától 2019.
augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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142.E/2019. (II. 27.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Tóth
Andrást, a Mohácsi Járásbíróság bíráját 2019. március
18. napjától 2019. július 15. napjáig terjedő határozott
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

dr. Liziczay Sándort, a Budaörsi Járásbíróság elnökét a
2019. február 15. napjától 2025. február 14. napjáig terjedő időtartamra az Érdi Járásbíróság elnökének.
A Debreceni Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Hornyák Zsolt Sándort, a Debreceni Járásbíróság bíráját a 2019. február 5. napjától 2025. február 4. napjáig
terjedő időtartamra a Debreceni Járásbíróság Szabálysértési Csoportjába csoportvezető bírói munkakörbe,
dr. Béres Juditot, a Debreceni Törvényszék bírósági ügyintézőjét a 2019. február 15. napjától 2019. december
31. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

144.E/2019. (II. 28.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szabó
Tamás Attila, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró, hivatali beosztását 2019. április 15. napjától határozatlan időtartamra módosítom.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Madlena Erzsébetet, a Pesti Központi Kerületi BÍróság csoportvezető-helyettes bíráját a 2019. március 1.
napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időtartamra a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Erdélyi Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráját a
2019. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába (Cégbíróság) csoportvezető bírói munkakörbe.

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

146.E/2019. (III. 5.) OBHE
határozat
bíró kúriai beosztásának megszűnéséről
és a Fővárosi Törvényszékre történő
beosztásáról

A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
64. § (1) és (2) bekezdése alapján dr. Vasady Loránt Zsolt,
Kúriára beosztott bíró kúriai beosztását 2019. március
31. napjával megszüntetem és 2019. április 1. napjától
a Fővárosi Törvényszékre, bírói munkakörbe beosztom.

dr. Patik Antónia Tündét, a Miskolci Járásbíróság bíráját
a 2019. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Járásbíróságra csoportvezető
bírói munkakörbe
A Szolnoki Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Szarka Gergőt a Szolnoki Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
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– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait
beszerezze és kezelje.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI
A Miskolci Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2018. évi 11. számában, a Miskolci
Járásbíróság csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének
(60. sz.) betöltésére kiírt pályázatot - a 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja értelmében - tekintettel arra, hogy egy pályázat sem érkezett - 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.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2018. évi 12. számában, a Szolnoki
Járásbíróság (Szabálysértési Csoport) csoportvezető bírói álláshelyének (65. sz.) betöltésére kiírt pályázatot - a
2011. évi CLXII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja értelmében - tekintettel arra, hogy egy pályázat sem érkezett
- eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

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

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 fel-

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
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tétele, 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.

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

3. A pályázat

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

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.

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

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

•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek bírói kinevezésre,
•
a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
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−
a Pécsi Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(időszerűség javítása)
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.
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.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
171.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 30. 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
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

172.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
a Szekszárdi Törvényszék elnöki 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 Szekszárdi 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 Pécsi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatabányai Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Tatabányai 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. április 30. 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

173.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 30. 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 Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

174.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztsé-
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pest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

gére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

175.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatabányai 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 Tatabányai Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Tatabányai 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 Szegedi 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 Szegedi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
az ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(időszerűség javítása)

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 30. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Buda-
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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.

dás,

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 30. 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. április 25. napja.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Budaörsi Járásbíróság elnöki álláshelyének (81.
számú) betöltésére.

2. a Budapest Környéki Törvényszék (Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium) egy tanácselnöki
(26. 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
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 Budaörsi 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 Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Budapest
Környéki Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető
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-

által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 25. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146
Budapest, Thököly út 97-101.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság polgári ügyszakos csoportvezető bírói (299. számú) álláshelyének betöltésére.

1. a Miskolci Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói (60. számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

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

A 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 Polgári Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a 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,

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

nek:
- 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. május 24. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 15. napja.

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

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

2. a Kazincbarcikai Járásbíróság elnöki álláshelyének (49. számú) betöltésére.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Kőszegi Járásbíróság elnöki álláshelyének (23. számú) betöltésére.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kazincbarcikai Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhet-

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kőszegi 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 Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
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A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 31. napja.

177.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Váci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

A Váci Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (200. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

163.E/2019. (III. 13.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nagyatádi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Váci Járásbíróság Elnöki Titkársága (2600 Vác, Budapesti
főút 14.)

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Nagyatádi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7500 Nagyatád, Zrínyi u. 3-5.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

178.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Ceglédi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (114. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

176.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

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

A Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (259. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 25. napja.
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181.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Ceglédi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2700 Cegléd,
Kossuth tér 2.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (213. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

179.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Érdi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (107. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Érdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2030 Érd, Felső utca
43.)

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

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

182.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

180.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nagykátai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Miskolci Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (163. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

Az Nagykátai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (165. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Nagykátai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2760 Nagykáta, Dózsa György u. 12.)

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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183.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mezőkövesdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

A Mezőkövesdi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (142. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

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

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

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

186.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kisvárdai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Mezőkövesdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 110.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kisvárdai Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (59. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

184.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

A Kecskeméti Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (69. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Kisvárdai Járásbíróság Elnöki Titkársága (4600 Kisvárda,
Aradi Vértanúk tere 10.)

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

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

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

187.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Járásbíróság Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Mátészalkai Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (66. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

185.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

A Nyíregyházi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (95. számú) álláshely betöltésére a pá-
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190.E/2019. (III.21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Makói Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Mátészalkai Járásbíróság Elnöki Titkársága (4701 Mátészalka, Kossuth u. 25.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Makói Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (63. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

188.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Hevesi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

A Hevesi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (62. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Makói Járásbíróság Elnöki Titkársága (6900 Makó, Megyeház u. 2.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

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

191.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Hajdúböszörményi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Hevesi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3360 Heves, Fő
u. 4.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Hajdúböszörményi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (95. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

189.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

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

A Szegedi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (27. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Hajdúböszörményi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4220
Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1.)

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

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

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

192.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Debreceni Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (92. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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Bírósági igazolványok érvénytelenítése

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

Dr. Pósa Gergelynek, a Debreceni Járásbíróság bírájának az AA 112595 számú,
dr. Csárádi Lászlónak, a Dunaújvárosi Járásbíróság bírájának az AA 113054 számú,
Dr. Erményi Kingának, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírájának az AA 113826 számú,
bírói igazolványa,
Németh Katalin Ildikónak, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság tisztviselőjének a BA 180096 számú,
Zágráb Józsefnének, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének a BA 181051 számú,
Galambné Makra Erzsébetnek, a Budapest Környéki
Törvényszék írnokának a BA 185397 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Járásbíróság Elnöki Titkársága (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

193.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

Az igazolványok érvénytelenek.

Végrehajtó-helyettesi igazolvány
érvénytelenítése

A Szolnoki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (25. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

Dr. Vass Tamás önálló bírósági végrehajtó-helyettes
DE 951 307 számú bírósági végrehajtó-helyettesi igazolványa elveszett.

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

A bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány 2018. 08.
15. napjától érvénytelen.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 25. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HÍREK
Bélyegző érvénytelenítése
A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság Budapest feliratú 12. sorszámú körbélyegző elveszett.
A bélyegző érvénytelen.
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