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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

8

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2019. (III.29.) OBH utasítása a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések egyes OBH utasításokon történő átvezetéséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2019. (IV. 10.) OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatal
elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

9

24.SZ/2019. (III. 25.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
25.SZ/2019. (III. 25.) OBHE határozat a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló
20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozat módosításáról
26.SZ/2019. (III. 26.) OBHE határozat szakmai hálózat létesítéséről
27.SZ/2019. (III. 26.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
28.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Bírósági Szemle című tudományos folyóirat alapításáról
29.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén három járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről
30.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék területén egy törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről
31.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén két járásbírósági
bírói álláshely megszüntetéséről
32.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról
33.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszámáról
34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról
35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról
36.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról
37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról
38.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról
39.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról
40.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
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41.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
42.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról
43.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
44.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék engedélyezett létszámáról
45.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról
46.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
47.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett létszámáról
48.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról
49.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámáról
50.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
51.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról
52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
53.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Kúria engedélyezett létszámáról
54.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
55.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
56.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
57.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
58.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
59.SZ/2019. (IV. 10.) OBHE
megállapításáról

határozat a Bíróságok Fejezet lakáscélú támogatási keretének

60.SZ/2019. (IV. 18.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről
62.SZ/2019. (IV. 23.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék területén egy járásbírósági
bírói álláshely megszüntetéséről és a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

29

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

29

145.E/2019. (III. 1.) OBHE

határozat 2019. március hónapban kötelezően adományozandó bírói
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címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
195.E/2019. (III. 25.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökének a Szegedi Ítélőtábla
elnöki feladatainak ellátásával való megbízásáról
197.E/2019. (III. 25.) OBHE
tisztségének megszűnéséről

határozat a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese

vezetői

198.E/2019. (III. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
199.E/2019. (III. 25.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék kollégiumvezetője vezetői
tisztségének megszűnéséről és az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról
200.E/2019. (III. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
201.E/2019. (III. 26.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökének a Pécsi Ítélőtábla elnöki
feladatainak ellátásával való megbízásáról
205.E/2019. (IV. 2.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
206.E/2019. (IV. 2.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
207.E/2019. (IV. 3.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
208.E/2019. (IV. 5.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
209.E/2019. (IV.8.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
214.E/2019. (IV. 9.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
217.E/2019. (IV. 10.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
222.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
KIJELÖLÉSEK
166.E/2019. (III. 19.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
167.E/2019. (III. 19.) OBHE
kijelöléséről
168.E/2019. (III. 19.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban

ítélkező bírák

169.E/2019. (III. 20.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
202.E/2019. (III. 27.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
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EGYÉB HATÁROZATOK
154.E/2019. (III. 11.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
194.E/2019. (III. 21.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
203.E./2019. (III. 28.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
210.E/2019. (IV. 8.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Váci Járásbíróságra történő beosztásáról
212.E/2019. (IV. 9.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
213.E/2019. (IV. 9.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
215.E/2019. (IV. 9.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

34

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

34

PÁLYÁZATOK

34

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
223.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
Az Egri Törvényszék elnökeúének pályázati kiírása
A Győri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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BÍRÓI PÁLYÁZATOK
224.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre
225.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Törvényszéken egy

Pályázati kiírás a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon egy

226.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
227.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
228.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budakörnyéki Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
229.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

230.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

231.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
HÍREK

43

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Végrehajtójelölti igazolvány érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII. 23.) OBH utasítás és a jelen szabályzat 40. § (1)–
(3) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően kell
alkalmazni. A bejelentőre vonatkozó személyes adatok
az érintettnek az 1. melléklet szerinti minta alapján
megtett hozzájárulásával kezelhetőek.”

UTASÍTÁSOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
9/2019. (III.29.) OBH utasítása
a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések egyes OBH
utasításokon történő átvezetéséről

(3) Az integritási szabályzat 47. §-a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:

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:

„(1a) A kapcsolatfelvétel során a külső kapcsolattartót
tájékoztatni kell arról, hogy:
a) a bíróság a kapcsolatfelvételről feljegyzést készít,
b) a bíróság a kapcsolatfelvételről a 3. melléklet szerinti
adatokat tartja nyilván, és

1. § A rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos
tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló
17/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a továbbiakban:
rendkívüli események szabályzat) 2. §-a a következő (2a)
bekezdéssel egészül ki:

c) a külső kapcsolattartó a személyes adataival
kapcsolatos érintetti jogait a bíróság adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatában meghatározottak szerint
gyakorolhatja.”

„(2a) Az adatvédelmi incidensek bejelentése során
az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló OBH
utasításban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a
3. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a 4. §
(1) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettségnek is
eleget kell tenni.”

(4) Az integritási szabályzat 1. melléklete helyébe jelen
utasítás 1. melléklete lép.
(5) Hatályát veszti az integritási szabályzat
a) 39. § (2) bekezdése;

2. § (1) Az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: integritási szabályzat) 40.
§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

b) 51. §-a.
3. § A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal
kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.)
OBH utasítás 13. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) A bíróság elnöke és az integritásfelelős
felelősséggel tartozik a bejelentő és a bejelentéssel
érintett személy személyes adatainak az adatvédelmi
szabályoknak megfelelő kezeléséért, továbbá az Info.
tv. és a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megtartásáért.”

„(4) A közérdekű bejelentés vagy panasz elbírálása során
a vezető felelősséggel tartozik a bejelentő személyes
adatainak az adatvédelmi szabályoknak megfelelő
kezeléséért, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
és a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)
rendelkezéseinek megtartásáért.”

(2) Az integritási szabályzat 45. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartás vezetésére és az abban kezelt
adatok kezelésére a GDPR, az Info. tv., a bíróságok
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4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

HATÁROZATOK
24.SZ/2019. (III. 25.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
10/2019. (IV. 10.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
kiadott szabályozókról szóló
10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról

A Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának 2019.El.I.D.1/7-I. számon
2019. március 19. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.

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:

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

25.SZ/2019. (III. 25.) OBHE
határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról szóló 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE
határozat módosításáról

1. § Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott
szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás
(a továbbiakban: szabályzat) 2. § (3) bekezdésében az
„a munkacsoportok ügyrendjéről szóló szabályzatról
szóló 14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
munkacsoport szabályzat) 1. § (1) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „a munkacsoportok működéséről
szóló 13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás (a továbbiakban:
munkacsoport szabályzat) 2. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése alapján az
alábbiak szerint módosítom a megválasztandó ülnökök
számának megállapításáról szóló 20.SZ/2019. (II.21.)
OBHE határozatot a Balassagyarmati Törvényszék és a
Debreceni Törvényszék vonatkozásában:

2. § A szabályzat 4. § 6. pontjában a „32/2010. (XII. 31.)
KIM rendelet” szövegrész helyébe az „5/2019. (III. 13.) IM
rendelet” szöveg lép.

a megválasztandó ülnökök számát a

3. § A szabályzat 16. § (1) bekezdésében a „két
példányban” szövegrész helyébe a „három példányban”
szöveg lép.

Balassagyarmati Törvényszék vonatkozásában 6 fő
és 8 fő a Be. 680.§ (5) bekezdésének megfelelő ülnök,
míg a

4. § A szabályzat 26. § (2) bekezdésében a „32/2010. (XII.
31.) KIM rendelet” szövegrész helyébe az „5/2019. (III.
13.) IM rendelet” szöveg lép.

Debreceni Törvényszék vonatkozásában 3 fő és 15
fő a Be. 680.§ (5) bekezdésének megfelelő ülnökben
állapítom meg.

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

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

26.SZ/2019. (III. 26.) OBHE
határozat
szakmai hálózat létesítéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének a bírósági
szervezetben működő szakmai hálózatokról szóló
3/2019. (I. 24.) OBH utasítása 3. § (1) bekezdése alapján
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Szabályzatának 2019.El.II.B.5/4. számon 2019. március
21. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.

2019. március 27. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időszakra
„A cégügyeket
hálózatot”

intéző

bírákat

támogató

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

szakmai

hozok létre az ezekben az eljárásokban kialakuló
joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérése, a
felmerülő jogalkalmazási kérdések egységes kezelése,
valamint a szükségessé váló informatikai feladatok
koordinálása érdekében.

28.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Bírósági Szemle című tudományos folyóirat
alapításáról

A hálózat tagjainak feladatai:

1. Az Országos Hírósági Hivatal elnöke a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében Bírósági Szemle címmel tudományos
folyóiratot alapít.

a joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérése,
jogalkalmazási problémák, ellentmondások feltárása,
szervezett összegyűjtése és jelzése;
javaslatok kidolgozása, jó gyakorlatok, eredmények
megosztása,
esetleges
jogszabály-módosítások
kezdeményezése,
közreműködés a jogalkotói kezdeményezések
véleményezésében,
a Ctv. alkalmazásával összefüggésben informatikai
igények, problémák felmérése, megoldások kidolgozása,
informatikai fejlesztésben történő közreműködés,
közreműködés
segédanyagok
elkészítésében,
szükség esetén helyi képzések megszervezésében,
munkájukhoz
kapcsolódóan
tanácsadás
és
segítségnyújtás a cégügyekben eljáró bírák és igazságügyi
alkalmazottak részére,
tudásmegosztó fórumok működtetése.

2. A Bírósági Szemle folyóirat célja, hogy fórumot
biztosítson az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
feladatkörébe
tartozó
területekkel
kapcsolatos
igényes szakmai vitának; egyszerre legyen az
igazságszolgáltatással
kapcsolatos
legjelentősebb
tudományos kutatási eredmények közlője, ugyanakkor
a hazai szakmai közönség számára a jó gyakorlatok és
közvetlenül hasznosítható ismeretanyag megjelentetője
is. Ennek érdekében olyan tanulmányokat, elemzéseket,
recenziókat és könyvszemléket közöl, amelyek a
jogtudomány művelői mellett az igazságszolgáltatásban
dolgozó, más diszciplínákban jártas szakemberek
érdeklődésére is számot tarthatnak. A folyóirat a
nemzetközi tapasztalatcsere, és a hazai eredmények
nemzetközi kontextusba helyezése érdekében külföldi
vonatkozású tudományos cikkek megjelentetését is célul
tűzi ki.

A szakmai hálózat tagjai a Kúria, az ítélőtáblák és a
törvényszékek cégügyeket intéző bírái, akiknek nevét
jelen határozat melléklete tartalmazza. A tagok a
hálózat keretében végzett munkájukért díjazásban nem
részesülnek.

3. A Bírósági Szemle folyóirat szakmai profiljába az alábbi
témákhoz kapcsolódó publikációk közlése tartozik:

A szakmai hálózat működésével kapcsolatosan a 3/2019.
(IX. 29.) OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

a) az igazságszolgáltatás közjogi státusza, az
igazságszolgáltatás függetlensége és felelőssége;
b) a bírói hivatás, integritás és etika;
c) az igazságszolgáltatás történeti kérdései;
d) az igazságszolgáltatás, mint szervezet: központi
igazgatás, helyi bírósági igazgatás, menedzsment,
szervezetszociológia;
e) az
igazságszolgáltatás,
mint
szolgáltatás:
szolgáltató bíróság, digitális bíróság; hozzáférés az
igazságszolgáltatáshoz;
f)
oktatás és képzés az igazságszolgáltatásban;
g) az igazságszolgáltatás HR kérdései;
h) igazságszolgáltatási statisztika.

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

27.SZ/2019. (III. 26.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
A

Szolnoki

Törvényszék

Szervezeti

és

4. A Bírósági Szemle folyóirat szerkesztőbizottságának

Működési

10

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/3. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

létszámát a 42.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozatban
határozom meg.

összetételét, a szerkesztőbizottság tevékenységének,
működésének rendjét az Országos Bírósági Hivatal
elnöke állapítja meg.

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

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

29.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén három
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről

31.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék területén
két járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről

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

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

•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (354. számú)
2020. február 29. napjáig határozott időre megszüntetek;

•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (216. számú)
2019. július 31. napjáig és
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (206. számú)
2019. augusztus 31. napjáig
határozott időre megszüntetek.

•
egy járásbírósági bírói álláshely (448. számú)
határozott időre szóló megszüntetését 2019. május 14.
napjáig és
•
egy járásbírósági bírói álláshely (332. számú)
határozott időre szóló megszüntetését 2019. szeptember
15. napjáig
meghosszabbítom.

2. A Budapest Környéki Törvényszék 1. pontban
írt döntésemnek megfelelő engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát a 34.SZ/2019. (IV. 1.)
OBHE határozatban határozom meg.

2. A Fővárosi Törvényszék 1. pontban írt döntésemnek
megfelelő engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát a 37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozatban
határozom meg.

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

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

32.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámáról

30.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági
Hivatal engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2019. április 1. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén
egy törvényszéki bírói álláshely (85. számú) határozott
időre szóló megszüntetését 2019. augusztus 31. napjáig
meghosszabbítom.

1. Bíró: 32 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
1.1. vezető: 62 fő
1.2. bírósági titkár: 28 fő
1.3. bírósági fogalmazó: 3 fő

2. A Miskolci Törvényszék 1. pontban írt döntésemnek
megfelelő engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
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1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 2 fő

1.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 113 fő
1.5. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 50 fő
1.6. fizikai dolgozó: 35 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 291
fő
Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
összesen: 323 fő.

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 3 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 48 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

33.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 19 fő
bírósági titkár: 15 fő
bírósági fogalmazó: 5 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 7 fő
bírósági ügyintéző: 7 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 80 fő
fizikai dolgozó: 43 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 176
fő
3. A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
létszáma 224 fő.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 5 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 8 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

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

34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett bírói
és igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 17 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 3 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 23 fő

1.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.1.5. tanácselnök: 23 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 28 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
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35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 6 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 62 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Debreceni Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 98 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 14 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 11 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 132 fő

1.

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 11 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 159 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 22 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 46 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 24 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 3 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 65 fő

Bírói létszám mindösszesen: 281 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Bírói létszám:

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 82 fő
bírósági titkár: 100 fő
bírósági fogalmazó: 18 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 14 fő
bírósági ügyintéző: 70 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 413 fő
fizikai dolgozó: 50 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 75 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 12 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 747
fő
3. A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 1028 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 14 fő
Bírói létszám mindösszesen: 135 fő
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Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 47 fő
bírósági titkár: 43 fő
bírósági fogalmazó: 10 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
bírósági ügyintéző: 22 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 207 fő
fizikai dolgozó: 54 fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 2 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 395
fő
3. A
Debreceni
létszáma 530 fő.

Törvényszék

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 3 fő

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 72 fő

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

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

36.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszék engedélyezett létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az
Egri Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 33 fő
bírósági titkár: 22 fő
bírósági fogalmazó: 7 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
bírósági ügyintéző: 16 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 87 fő
fizikai dolgozó: 35 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 212
fő
3.
fő.

Bírói létszám:

A Egri Törvényszék engedélyezett létszáma 284

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

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 15 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 32 fő

1.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 2 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 4 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 7 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 40 fő
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38.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról

1.1.5. tanácselnök: 60 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 11 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 4 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 239 fő
1.1.10. katonai bíró: 2 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Győri Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 331 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 8 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 20 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 17 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 334 fő

1.

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 5 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 385 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 2 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 2 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 67 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 3 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 46 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 73 fő
Bírói létszám mindösszesen: 789 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Bírói létszám:

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 191 fő
bírósági titkár: 213 fő
bírósági fogalmazó: 87 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 47 fő
bírósági ügyintéző: 192 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 1225 fő
fizikai dolgozó: 201 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
2156 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 53 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 10 fő

3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2945 fő.

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 12 fő
Bírói létszám mindösszesen: 94 fő

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 18 fő
2.2. bírósági titkár: 30 fő
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létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 3 fő

bírósági fogalmazó: 16 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
bírósági ügyintéző: 20 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 148 fő
fizikai dolgozó: 42 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 285
fő
3. A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma
379 fő.

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 76 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

39.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Gyulai Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 23 fő
bírósági titkár: 28 fő
bírósági fogalmazó: 3 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
bírósági ügyintéző: 17 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 116 fő
fizikai dolgozó: 49 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 247
fő
3. A Gyulai Törvényszék engedélyezett létszáma
323 fő.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 13 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

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

40.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Kaposvári Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 26 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 7 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő

1.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 46 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
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41.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 16 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 30 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő

1.

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 11 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 22 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 47 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 4 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 39 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 7 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 3 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 61 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 5 fő
Bírói létszám mindösszesen: 82 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 27 fő
bírósági titkár: 25 fő
bírósági fogalmazó: 8 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
bírósági ügyintéző: 25 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 120 fő
fizikai dolgozó: 55 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 73 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 6 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 269 fő
3. A
Kaposvári
létszáma 351 fő.

Törvényszék

Bírói létszám:

engedélyezett

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 7 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 119 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 26 fő
2.2. bírósági titkár: 37 fő
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elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 15 fő

bírósági fogalmazó: 16 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 21 fő
bírósági ügyintéző: 22 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 204 fő
fizikai dolgozó: 70 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 396
fő
3. A Kecskeméti
létszáma 515 fő.

Törvényszék

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 17 fő

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 171 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

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

42.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 39 fő
bírósági titkár: 57 fő
bírósági fogalmazó: 15 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 15 fő
bírósági ügyintéző: 38 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 300 fő
fizikai dolgozó: 72 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 536
fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Miskolci Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

3. A Miskolci Törvényszék engedélyezett létszáma
707 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 12 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 31 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

43.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 50 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 12 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 24 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 9 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 2 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 89 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 104 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
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alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 43 fő

1.

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 65 fő

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 11 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 14 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 74 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 7 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 31 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 46 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 8 fő
Bírói létszám mindösszesen: 125 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Bírói létszám:

Járásbírósági bírói létszám összesen: 53 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 26 fő
bírósági titkár: 46 fő
bírósági fogalmazó: 4 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 14 fő
bírósági ügyintéző: 27 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 195 fő
fizikai dolgozó: 46 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 358
fő

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 10 fő

3. A Nyíregyházi
létszáma 483 fő.

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 12 fő

Törvényszék

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 96 fő

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

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

44.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék engedélyezett létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Pécsi Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 25 fő
bírósági titkár: 36 fő
bírósági fogalmazó: 11 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 18 fő
bírósági ügyintéző: 23 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 144 fő
fizikai dolgozó: 48 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 305 fő
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Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 17 fő

3. A Pécsi Törvényszék engedélyezett létszáma
401 fő.

Bírói létszám mindösszesen: 115 fő

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

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

45.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szegedi Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 33 fő
bírósági titkár: 37 fő
bírósági fogalmazó: 7 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
bírósági ügyintéző: 23 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 206 fő
fizikai dolgozó: 44 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 359
fő
3. A Szegedi Törvényszék engedélyezett létszáma
474 fő.

Bírói létszám:

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

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 22 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő

46.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 38 fő

1.

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 52 fő

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 60 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 15 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 31 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
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1.

elnökhelyettes: 2 fő
csoportvezető bíró: 2 fő
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
bíró: 43 fő

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 9 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 51 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 3 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 22 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 26 fő

Bírói létszám mindösszesen: 86 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Bírói létszám:

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 26 fő
bírósági titkár: 31 fő
bírósági fogalmazó: 9 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
bírósági ügyintéző: 17 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 120 fő
fizikai dolgozó: 30 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 32 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 3 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 245
fő
3. A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszáma 331 fő.

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 58 fő

47.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 19 fő
bírósági titkár: 15 fő
bírósági fogalmazó: 4 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 8 fő
bírósági ügyintéző: 12 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 91 fő
fizikai dolgozó: 33 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 182
fő
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engedélyezett

1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 3 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 4 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 86 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

48.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szolnoki Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 30 fő
bírósági titkár: 22 fő
bírósági fogalmazó: 10 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
bírósági ügyintéző: 14 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 126 fő
fizikai dolgozó: 36 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 247
fő
3. A Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszáma
333 fő.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 18 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

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

49.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja
Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 31 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 43 fő

1.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 4 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 9 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 51 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 18 fő
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1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 22 fő

igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1.

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 15 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 28 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 2 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 27 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 3 fő
Bírói létszám mindösszesen: 49 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Bírói létszám:

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 18 fő
bírósági titkár: 14 fő
bírósági fogalmazó: 7 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 6 fő
bírósági ügyintéző: 8 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 80 fő
fizikai dolgozó: 34 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 167
fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 43 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 5 fő

3. A Szombathelyi
létszáma 216 fő.

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 6 fő

Törvényszék

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 76 fő

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

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

50.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett bírói és

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 25 fő
bírósági titkár: 25 fő
bírósági fogalmazó: 4 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 15 fő
bírósági ügyintéző: 16 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 113 fő
fizikai dolgozó: 11 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 209
fő
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Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 11 fő

engedélyezett

Bírói létszám mindösszesen: 85 fő

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

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

51.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján
a Veszprémi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 14 fő
bírósági titkár: 26 fő
bírósági fogalmazó: 7 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 6 fő
bírósági ügyintéző: 15 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 143 fő
fizikai dolgozó: 50 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 261
fő
3. A
Veszprémi
létszáma 346 fő.

Bírói létszám:

Törvényszék

engedélyezett

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

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2019.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 38 fő

1.

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 8 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 45 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 1 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 9 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 21 fő
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1. Kúriai bírói létszám:
1.1. kúriai elnök: 1 fő
1.2. kúriai elnökhelyettes: 1 fő
1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.5. főtitkár: 1 fő
1.6. főtitkár-helyettes: 1 fő
1.7. tanácselnök: 31 fő
1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.9. kúriai bíró: 44 fő
1.10. berendelt bíró: 8 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 3 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4. járásbírósági csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 30 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 39 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.1. közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök: 1 fő
1.3.2.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
elnökhelyettes: 0 fő
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági csoportvezető
bíró: 0 fő
1.3.4.
közigazgatási
és
munkaügyi
bírósági
csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 2 fő

Bírói létszám mindösszesen: 92 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 21 fő
2.2. bírósági titkár: 14 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 55 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 17 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 57 fő
2.7. fizikai dolgozó: 70 fő

Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 3 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 234
fő

Bírói létszám mindösszesen: 63 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 29 fő
bírósági titkár: 20 fő
bírósági fogalmazó: 6 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 5 fő
bírósági ügyintéző: 17 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 92 fő
fizikai dolgozó: 26 fő

3. Fentiek alapján a Kúria engedélyezett létszámát
326 főben határozom meg.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

54.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 195
fő
3. A Zalaegerszegi
létszáma 258 fő.

Törvényszék

engedélyezett

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

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

53.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Kúria engedélyezett létszámáról

1.

Bírói létszám:

1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1. elnök: 1 fő
1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.5. tanácselnök: 27 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Kúria engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2019. április 1. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

1.6. katonai tanácselnök: 2 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 53 fő
1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 3 fő
Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 91 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 19 fő
bírósági titkár: 23 fő
bírósági fogalmazó: 0 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
bírósági ügyintéző: 25 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 25 fő
fizikai dolgozó: 7 fő

bírósági titkár: 8 fő
bírósági fogalmazó: 0 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
bírósági ügyintéző: 6 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 8 fő
fizikai dolgozó: 7 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 47
fő
3. A Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszáma
73 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 119
fő

56.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról

3. A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma
210 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a Győri
Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2019. április 1. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:

55.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

1.

1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1. elnök: 1 fő
1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 5 fő
1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 15 fő
1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Debreceni Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1.

Bírói létszám:

Bírói létszám:

1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1. elnök: 1 fő
1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 6 fő
1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 16 fő
1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 24 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 26 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 8 fő
bírósági titkár: 5 fő
bírósági fogalmazó: 0 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 1 fő
bírósági ügyintéző: 5 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 13 fő
fizikai dolgozó: 8 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 40
fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 9 fő
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58.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról

A Győri Ítélőtábla engedélyezett létszáma 64 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szegedi Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2019. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

57.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról

4.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a Pécsi
Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2019. április 1. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:
1.

1.2. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1. elnök: 1 fő
1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 6 fő
1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 13 fő
1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Bírói létszám:

1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1. elnök: 1 fő
1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.5. tanácselnök: 4 fő
1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 8 fő
1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 23 fő
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 16 fő
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 7 fő
bírósági titkár: 3 fő
bírósági fogalmazó: 0 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 5 fő
bírósági ügyintéző: 1 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 9 fő
fizikai dolgozó: 7 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
vezető: 7 fő
bírósági titkár: 7 fő
bírósági fogalmazó: 0 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 6 fő
bírósági ügyintéző: 3 fő
középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 15 fő
fizikai dolgozó: 7 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 45
fő
6.
fő.

A Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 68

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 32 fő
3.

Bírói létszám:

59.SZ/2019. (IV. 10.) OBHE
határozat
a Bíróságok Fejezet lakáscélú támogatási
keretének megállapításáról

A Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 48 fő.

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

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló 5/2013 (VI. 25.) OBH utasítás
7. melléklet 1. § (1) pontjára hivatkozva a lakáscélú
támogatás 2019. évi keretét legfeljebb 100 millió
forintban állapítom meg. Az elkülönített számlán
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. pontját:

nyilvántartott és kezelt keret feltöltésére az OBH
2019.évi elemi költségvetésében tervezett összeg,
valamint a korábbi években és tárgyévben nyújtott
lakáscélú támogatásokból befolyt törlesztő részletek
szolgálnak. Lakáscélú támogatás az elkülönített számlán
nyilvántartott keret erejéig nyújtható.

1.2.5. járásbírósági bíró: 29 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 38 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 62 fő
A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámát
257 főben határozom meg.

60.SZ/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (587. számú) 2019.
augusztus 31. napjáig határozott időre megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
április 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:
1.Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 333 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 384 fő
Bírói létszám mindösszesen: 788 fő
3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2944 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

62.SZ/2019. (IV. 23.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről
és a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Zalaegerszegi Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (36. számú) 2019.
május 1-jei hatállyal megszüntetek.
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SZEMÉLYI HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
145.E/2019. (III. 1.) OBHE
határozat
2019. március hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Serák Istvánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát
a 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Csete Zsófiát, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát
a 2019. április 15. napjától 2022. április 14. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Czinkné dr. Arató Zita Erzsébetet, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Ölbei Anitát, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
dr. Rózsa Erikát, a Pécsi Járásbíróság bíráját
2019. április 1. napjától határozatlan időre bíróvá

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2019. január 15. napjától
a Fővárosi Törvényszéken
Nagyné dr. Fürjes-Benke Erzsébet Mária bírónak,
2019. március 1. napjától
a Debreceni Törvényszéken
dr. Drexler Péter tanácselnöknek,
a Székesfehérvári Törvényszéken
dr. Kaifis László bírónak,
a Zalaegerszegi Törvényszéken
dr. Bartalné dr. Mentes Judit tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet adományozok.

kinevezte,

dr. Szentpéteri Zoltánt, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2019. május 19. napjával lemondására figyelemmel -,
dr. Sándor Géza Árpádot, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. szeptember 20.
napjával,
dr. Krajkó Zsuzsannát, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. szeptember 28. napjával,
Siposné dr. Takács Ágnest, a Fővárosi Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót, 2019. október 23. napjával,
dr. Oláhné dr. Oláh Editet, a Kisvárdai Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019. október 25. napjával,
dr. Kurta Jánost, a Nagykanizsai Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2019. október 26. napjával,
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
Szombathné dr. Harnis Juditot, a Győri Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2019. szeptember 30. napjával,
dr. Szabó Ágotát, a Pesti Központi Kerületi BÍróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019. október 17. napjával,
Kemecseiné dr. Hársfalvi Klára Annát, a Debreceni Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. október 31. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmére figyelemmel bírói tisztségéből

2019. március 1. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Dálnoki Gyöngyinek, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bírájának,
a Tatabányai Törvényszék illetékességi területén
dr. Szabó Ferencnek, az Esztergomi Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes törvényszéki bírói cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt.
174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2019. március 28. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Kulcsár Mónika, a Dabasi Járásbíróság bírája
jogosult.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

felmentette.
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199.E/2019. (III. 25.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről és az
Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról

195.E/2019. (III. 25.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökének
a Szegedi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (2) bekezdése alapján dr. Kiss
Gabriellát, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét megbízom
a 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § d) pontja és a 141. § (4) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Karácsony Mónika
Emőke, a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége 2019. március
31. napjával megszűnik. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Karácsony Mónika Emőkét 2019. április
1. napjától határozatlan 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

197.E/2019. (III. 25.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

200.E/2019. (III. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel – 2019. március 31. napjával megszűnik, ezért
őt 2019. április 1. napjától a Veszprémi Törvényszékre
tanácselnöknek kinevezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Serák István bírót – a 782.E/2018. (XI. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. április 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

198.E/2019. (III. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

201.E/2019. (III. 26.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökének
a Pécsi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kardos
Dóra bírót – a 43.E/2019. (I. 23.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. április 1. napjával a
Gyöngyösi Járásbíróságról az Egri Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (2) bekezdése alapján dr. Turi
Tamást, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökét megbízom a
2019. április 5. napjától 2019. október 4. napjáig terjedő
időtartamra a Pécsi Ítélőtábla elnöki feladatainak ellátásával.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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205.E/2019. (IV. 2.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

zattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. április 15. napjával a Győri Járásbíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Csedrekiné dr.
Tóth Boglárka bírót – a 48.E/2019. (I. 23.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. április 8. napjával a Ceglédi Járásbíróságról a Monori Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

209.E/2019. (IV.8.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének be) pontja alapján – a bíró hivatali beosztása megszüntetésére
vonatkozó kérelmére figyelemmel – a Váci Járásbíróság
egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (200. számú)
állás betöltésére, a Bírósági Közlöny 2019/2. számában
a 177.E/2019. (III.21.) OBHE határozattal kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

206.E/2019. (IV. 2.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Dálnoki
Gyöngyi bírót – a 60.E/2019. (I. 24.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. április 8. napjával a
Szigetszentmiklósi Járásbíróságról a Váci Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

214.E/2019. (IV. 9.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tolna
András bírót – a 119.E/2019. (II. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. június 1. napjával a
Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

207.E/2019. (IV. 3.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Kovács
Istvánt a 2019. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

217.E/2019. (IV. 10.) 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. Czompoly
Tamás bírót – a 39.E/2019. (I. 23.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2019. május 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

208.E/2019. (IV. 5.) 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. Csete
Zsófia bírót – a 781.E/2018. (IX. 19.) OBHE számú határo-
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222.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről

4. dr. Raczky Katalint,
5. dr. Scholtz Hildát és
6. dr. Szokol Attilát, a Fővárosi Törvényszék bíráit,
7. dr. Mocsári Emesét, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
8. dr. Puskás Csillát, az Egri Járásbíróság bíráját 2019.
április 1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Szentgyörgyi-Bíró Enikő Borbálát a 2019. április 20. napjától
2025. április 19. napjáig terjedő időtartamra kinevezem
a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesévé.

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

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

169.E/2019. (III. 20.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

KIJELÖLÉSEK
166.E/2019. (III. 19.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Stefancsik Márta Annát, a Kecskeméti
Törvényszék tanácselnökét 2019. március 20. napjától
közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

Dr. Szabó Anikó Andreát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját 2019. április 1. napjától, a Nyíregyházi Járásbíróság
illetékességi területére, bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

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

202.E/2019. (III. 27.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

167.E/2019. (III. 19.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Varga Péter Pált, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját 2019. március 28. napjától közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

Dr. Majosházi Lindát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2019. április 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

168.E/2019. (III. 19.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírák kijelöléséről

EGYÉB HATÁROZATOK
154.E/2019. (III. 11.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján – hozzájárulásukkal –
1. dr. Gimesi Ágnes Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét,
2. dr. Farkas Gabriellát,
3. dr. Gohér Márta Máriát,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Mizsák
Georgina Máriát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírá-
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2019. április 14. napjával megszüntetem, és 2019. április
15. napjával a Váci Járásbíróságra beosztom.

ját 2019. április 1. napjától 2019. június 30. 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

212.E/2019. (IV. 9.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

194.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Vida-Lukácsi Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2019. május 1. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Török Dániel Viktort, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági titkárát 2019. április 1. napjától 2019. szeptember
30. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.

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

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

213.E/2019. (IV. 9.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

203.E./2019. (III. 28.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Szentkereszty Andrást, a Váci Járásbíróság bírósági titkárát 2019. május 16. napjától 2019. augusztus
15. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdése, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) és
d) pontja alapján dr. Kükedi Flóra Júlia, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárának a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére szóló polgári-gazdasági ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2019. február 15-ei hatállyal megszűnt.

215.E/2019. (IV. 9.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

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

210.E/2019. (IV. 8.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Váci Járásbíróságra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Simon Márta Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár beosztását 2019. április 15. napjától
határozatlan időtartamra módosítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése alapján dr. Solt Csenge Gitta Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére –

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

33

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/3. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

kinevezte

dr. Gerber Csillát, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját
a 2019. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróság elnökévé.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Tamássy Bence Ákost, a 2019. április 8. napjától
2019. október 7. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Juhász-Mile Rékát 2019. március 1. napjától a Szolnoki Járásbíróságra,
dr. Pusztai Andreát 2019. március 18. napjától a Mezőtúri Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe

A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Ivánné dr. Tóth Szilvia Mariannát, a Szikszói Járásbíróság bíráját a 2019. április 1. napjától 2025. március
31. napjáig terjedő időtartamra a Szikszói Járásbíróság
elnökévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

A Pécsi Törvényszék elnöke

A Miskolci Törvényszék elnöke

kinevezte

a Bírósági Közlöny 2018. évi 9. számában, a Miskolci
Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöki álláshelyének (8. sz.) betöltésére kiírt pályázatot - a 2011. évi CLXI.
törvény 132. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné
nyilvánította.

dr. Hánzli Jánost, a Szigetvári Járásbíróság bíráját a
2019. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Szigetvári Járásbíróság elnökévé.
A Szegedi Törvényszék elnöke

PÁLYÁZATOK

kinevezte

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Kánitz Juditot, a Szegedi Járásbíróság bíráját a 2019.
április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Járásbíróságra csoportvezetői bírói
munkakörbe.

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

kijelölte

dr. Zombory Ritát, a Szegedi Járásbíróság bíráját 2019.
április 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

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

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. György Annamáriát,
dr. Hideg Milán Istvánt
a 2019. április 1. napjától határozatlan időrer a Szekszárdi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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

lyázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek megfelelően
vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói
álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
•
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret
esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt
a pályázati felhívás tartalmazza.
3. A pályázat
3.1. A pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid
kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi
ezek megvalósítását.

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

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

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

1. A bírói állások meghirdetése

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

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

3.5. A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a
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

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 pá-

35

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/3. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék.

kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A pályázati eljárás
eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:

3.6. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és
tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által
tartott meghallgatáson már nincs lehetőség.

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

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

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

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje
4.1. A pályázatot

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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.

223.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Székesfehérvári
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

5. A pályázatok elbírálása

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

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

A 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.

5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás esetén a
hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő 15 napon belül
a bírói tanács a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat
a bírói tanács a Bjt. 14. § (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági

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
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zéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a 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 Fővárosi
Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. június 25. napja 15.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16. IV. emelet 432. szoba.).

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

2. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma egy gazdasági ügyszakos tanácselnöki (21.) álláshelyének
betöltésére.

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

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 túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, a gazdálkodó
szervezetek egymás közötti jogvitáinak elbírálásában
szerzett másodfokú ítélkezési gyakorlatnak, valamint az
igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet
1. A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma egy tanácselnöki (19.) álláshelyének betöltésére.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
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Markó u. 16. IV. emelet 432. szoba.).

Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Fővárosi
Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 15. napja 15.00 óra.

a Szentendrei Járásbíróság elnöki (90. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16. IV. emelet 432. szoba.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

3. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma egy gazdasági ügyszakos tanácselnöki (23.) álláshelyének
betöltésére.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, a gazdálkodó
szervezetek egymás közötti jogvitáinak elbírálásában
szerzett másodfokú ítélkezési gyakorlatnak, valamint az
igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 15. napja 15.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,

A pályázat beérkezésének határideje:
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- képzés.

2019. május 17. napja.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 20. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.).

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Gyöngyösi Járásbíróság elnökhelyettesi (31. számú) álláshelyének betöltésére.

1. a Győri Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető bírói (36. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. június 14. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István u. 6.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 20. napja 10.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szeghalmi Járásbíróság elnöki álláshelyének (37.
számú) betöltésére.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Nyíregyházi Törvényszék egy gazdasági ügyszakos
tanácselnöki (14. számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon
túl- a gazdasági ügyszakban történő tényleges bírói gyakorlat tartamának, a fellebbviteli tanács vezetése terén
szerzett szakmai tapasztalanak, 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 Szeghalmi 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 Gyulai Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az idő-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által
megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 30. napja.

-

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 10. napja.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

az Esztergomi Járásbíróság elnökhelyettesi (32. számú) álláshelyének betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
224.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

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 Székesfehérvári Törvényszéken egy polgári ügyszakos
törvényszéki bírói (35. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell az Esztergomi 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 elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai 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,

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

225.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mosonmagyaróvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (67. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.
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228.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budakörnyéki
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Mosonmagyaróvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (9200
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.)

A Budakörnyéki Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (193. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

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

226.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mátészalkai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budakörnyéki Járásbíróság Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Thököly út 97-101.)

A Mátészalkai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (107. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

229.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki 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 Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (51. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

227.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat Pályázati kiírás a Szegedi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A Szegedi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (68. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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230.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

HÍREK
Bírósági igazolványok érvénytelenítése

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (58. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

Rózsáné Havasi Bettinának, a Kecskeméti Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 169518 számú,
Pappné Krüpl Enikőnek, a Tatabányai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság tisztviselőjének a BA 173820 számú,
dr. Gelencsér Dánielnek, a Kúria tisztviselőjének a
BA 177413 számú,
Kiss Ferencnek, a Kaposvári Törvényszék fizikai alkalmazottjának a BA 178256 számú,
Kovács Lászlónak, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető tisztviselőjének a BA 180560 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

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

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

Az igazolványok érvénytelenek.

Végrehajtójelölti igazolvány érvénytelenítése

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

Dr. Katona Noémi önálló bírósági végrehajtójelölt DD
901 607 számú bírósági végrehajtójelölti igazolványa elveszett.

231.E/2019. (IV. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A bírósági végrehajtójelölti igazolvány 2018. 04. 05.
napjától érvénytelen.

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (189. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. május 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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