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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2019. (IV.17.) OBH utasítása az új eljárási kódexekkel
kapcsolatos képzésről
HATÁROZATOK

8

61.SZ/2019. (IV. 18.) OBHE határozat a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények
Számviteli Politikájáról
63.SZ/2019. (IV. 24.) OBHE határozat az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
64.SZ/2019. (IV. 24.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
65.SZ/2019. (IV. 30) OBHE határozat a Bírósági Tudományos Hálózat alapításáról
66.SZ/2019. ( IV. 30.) OBHE határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések iránti kérelmek elbírálásáról
67.SZ/2019. (V.10.) OBHE határozat a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézményeknek az
eszközök és források értékelésére vonatkozó szabályairól
69.SZ/2019. (V. 20.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
70.SZ/2019. (V. 21.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalban rendszeresített két bírósági
titkári álláshely bírósági fogalmazói álláshellyé történő átalakításáról és az Országos Bírósági Hivatal
engedélyezett létszámáról szóló 32.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
72.SZ/2019. (V. 21.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Székesfehérvári Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 46.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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204.E/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2019. április hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
233.E/2019. (IV. 24.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
234.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadók megbízásáról

3
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235.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
237.E/2019. (IV. 25.) OBHE
kinevezéséről

határozat a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesének

239.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
240.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
241.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
242.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
246.E/2019. (IV. 29.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
247.E/2019. (IV. 29.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökének a Budapest
Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak
ellátásával történő megbízásáról
253.E/2019. (V. 9.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
264.E/2019. (V. 15.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
265.E/2019. (V. 15.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
270.E/2019. (V. 17.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
271.E/2019. (V. 17.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
219.E/2019. (IV. 15.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
238.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
249.E/2019. (IV. 29.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
250.E/2019. (IV. 30.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
211.E./2019. (IV. 9.) OBHE határozat bíró Pécsi Törvényszékre és Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő kirendelésének meghosszabbításáról
221.E./2019. (IV. 17.) OBHE határozat bíró Budapest Környéki Törvényszékre történő kirendelésének
meghosszabbításáról
232.E./2019. (IV. 23.) OBHE határozat bírák Fővárosi Törvényszékre történő kirendeléséről
251.E./2019. (IV. 30.) OBHE határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
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EGYÉB HATÁROZATOK
218.E/2019. (IV. 10.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
220.E/2019. (IV. 16.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
243.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

244.E/2019. (IV. 29.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

245.E/2019. (IV. 29.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
248.E/2019. (IV. 25.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Balassagyarmati Törvényszékre történő beosztásáról
252.E/2019. (V. 3.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Budapest Környéki Törvényszékre történő beosztásáról
255.E/2019. (V. 9) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Gödöllői Járásbíróságra történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

18

PÁLYÁZATOK

18

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
283.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati kiírása

5

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/4. szám

TARTALOMJEGYZÉK

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

24

254.E/2019. (V. 9.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
272.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
273.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Kiskőrösi Járásbíróságon egy járásbírósági

274.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki

275.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
276.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
277.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Veszprémi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
278.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
279.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

280.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
281.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon

egy

282.E/2019. (V. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budakörnyéki Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK

27

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

27

Halálozás
Bírósági igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
fogalmazókra,
bírósági
ügyintézőkre
és
jogász
végzettségű tisztviselőkre,
c) tárgyi hatálya a Pp., a Kp. és a Be. szakszerű és
egységes alkalmazásának elősegítéséhez szükséges
képzésre
terjed ki.

UTASÍTÁSOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
11/2019. (IV.17.) OBH utasítása
az új eljárási kódexekkel kapcsolatos
képzésről

3. § [Értelmező rendelkezések]
E szabályzat alkalmazásában:
a) akadályoztatás: a rendes szabadság kivételével az egy
hónapot meghaladó igazolt távollét;
b) képzés: az adott eljárási kódexhez kapcsolódó amennyiben központilag vagy a bíróságon szerveznek
ilyet - előadáson történő részvétel, a tananyag
megismerése és - amennyiben a tananyaghoz teszt
készült - a vizsga teljesítése;
c) tananyag: a Pp., Kp., Be. alkalmazásához szükséges
ismereteket tartalmazó, egyedi azonosítást követően
online formában elérhető szöveg, kép- és hanganyag;
d) vizsga: az egyedi azonosítást követően az online
vizsgafelületen teljesítendő teszt formában megjelenő
kérdéssor.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 45. § (4) bekezdésében, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvény 40. § (3) bekezdésében, valamint a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:
1. Bevezető rendelkezések
1. § [A szabályzat célja]
(1) Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja:
a) a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket
teljesítsék, a független bírák magas színvonalon és
időszerűen ítélkezzenek,
b) az emberi erőforrások optimális elosztása,
hasznosítása,
c) a tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása
és hasznosítása,
d) a képzési rendszer fejlesztése,
e) együttműködés a többi hivatásrenddel.
(2) A szabályzat meghatározza a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kp.), valamint a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) hatékony
alkalmazásához szükséges képzés biztosításának és
teljesítésének rendjét.

2. A képzés teljesítése
4. § [A képzés teljesítésére kötelezett]
(1) A Pp.-hez kapcsolódó képzés teljesítésére köteles
a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.)
IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 2. § 22a. pontja
szerinti polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi
ügyszakba tartozó ügyben eljárásra jogosult bíró és
bírósági titkár.
(2) A Kp.-hoz kapcsolódó képzés teljesítésére köteles a
Büsz. 2. § 22a. pontja szerinti közigazgatási és munkaügyi
ügyszakba tartozó ügyben eljárásra jogosult bíró és
bírósági titkár.
(3) A Be.-hez kapcsolódó képzés teljesítésére köteles a
Büsz. 2. § 22a. pontja szerinti büntető, katonai büntető,
büntetés-végrehajtási és szabálysértési ügyszakba
tartozó ügyben eljárásra jogosult bíró és bírósági titkár.
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti képzés teljesítésére
köteles a fogalmazó.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója előírhatja a fogalmazó
számára a munkaköri feladatai ellátása érdekében a Kp.hoz kapcsolódó képzés, a jogász végzettségű tisztviselő,
illetve a bírósági ügyintéző számára a Pp.-hez, Kp.-hoz
vagy Be.-hez kapcsolódó képzés teljesítését.

2. § [A szabályzat hatálya]
A szabályzat
a) szervezeti hatálya a bíróságok szervezetésről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. § b) - e)
pontjában meghatározott bíróságokra, az Országos
Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH),
b) személyi hatálya az a) pont szerinti szervezeteknél
szolgálatot teljesítő bírákra, bírósági titkárokra,
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5. § [A képzés önkéntes teljesítése]
(1) A számára nem kötelező képzést is teljesítheti a
bíró, a bírósági titkár, a fogalmazó, a jogász végzettségű
tisztviselő, illetve a bírósági ügyintéző.
(2) Amennyiben a képzés részben vagy egészben a
munkaidőt érinti, a részvételhez a munkáltatói jogkör
gyakorlójának előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Amennyiben a képzés a munkaidőt nem érinti,
a képzés önkéntes teljesítésére irányuló vállalást a
munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetesen be kell
jelenteni.

a) a képzés teljesítésére kötelezettek nevét, beosztását
(munkakörét), külön megjelölve
aa) akik a képzést már teljesítették,
ab) a képzés teljesítésére előírt határidővel, akiknek a
képzése folyamatban van,
b) a képzésben akadályozottak nevét, beosztását
(munkakörét, az akadályozottság okát, megszűnése
előre látható határidejét),
c) a képzés önkéntes teljesítését vállalók, valamint az
azt teljesítők nevét, beosztását (munkakörét).
(3) A MIA biztosítja az oktatásfelelős hozzáférését az
online vizsgafelület adataihoz.

6. § [A képzés teljesítésének határideje]
(1) A teljesítésre kötelezettnek a képzést a 2. § (1)
bekezdése szerinti szolgálati jogviszony létrejöttétől, az
adott ügyszakba tartozó ügyek elbírálására hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező bíróságra történő
beosztásától, az akadályoztatás megszűnésétől vagy a
munkáltatói jogkör gyakorlója előírásának közlésétől
számított 6 hónapon belül kell teljesítenie.
(2) A képzés önkéntes teljesítése esetén az (1) bekezdés
szerinti teljesítési határidő a munkáltatói jogkör
gyakorlójának hozzájárulásától vagy a vállalás számára
történő bejelentésétől kezdődik.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a
kötelezettség keletkezését követő 8 napon belül írásban
tájékoztatja a kötelezettet
a) a képzési kötelezettségéről és
b) a képzési kötelezettsége teljesítésének határidejéről.

10. § [Közreműködés a Kúria képzésében]
A MIA biztosítja, hogy a Kúrián szolgálatot teljesítő
bíró és a 2. § b) pontja szerinti igazságügyi alkalmazott
- a Kúria kérelmére - a tananyagot megismerhesse,
valamint a vizsgát teljesíthesse. A MIA biztosítja a Kúria
oktatásfelelősének hozzáférését az online vizsgafelület
adataihoz.
11. § [Hatályba léptető rendelkezés]
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

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

HATÁROZATOK

7. § [Mentesülés a képzés teljesítése alól]
A képzés teljesítésére nem köteles az, aki a szabályzat
hatálybalépését megelőzően azt már teljesítette.

61.SZ/2019. (IV. 18.) OBHE határozat
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézmények
Számviteli Politikájáról

8.§ [A kötelező képzés elmulasztásának jogkövetkezményei]
A képzési kötelezettségét elmulasztó bíróval szemben
a bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottal szemben az
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény képzésre, valamint fegyelmi
felelősségre vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) és
(3) bekezdés d) pontjában írt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI.25.) OBH utasítás 29. §-ára, a „Bíróságok fejezet”
részét képező költségvetési szervek számviteli politikáját
az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

3. A képzés biztosítása, nyilvántartása
9. § [A képzés biztosítása]
(1) A képzést a Magyar Igazságügyi Akadémia (a
továbbiakban: MIA), szükség esetén a bírósági
oktatásfelelősök közreműködésén keresztül a bíróságok
bevonásával biztosítja.
(2) Az oktatásfelelős képzésenként a tárgyév június 30.
és december 31. napjáig aktualizált nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza:

2. A „Bíróságok fejezet” részét képező intézmények
számviteli politikájához tartozó számlarendet a 2.
melléklet, a számlatükröt a 3. melléklet tartalmazza.
3. A „Bíróságok fejezet” részét képező intézmények
a határozat közzétételétől számított 60 napon belül
kötelesek a határozat mellékleteinek megfelelő
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szabályzataikat elkészíteni.

közösségét.

4. A jelen határozatot és annak mellékleteit kell
alkalmazni a 2019. költségvetési évtől kezdődően
a gazdasági események feldolgozása valamint az
adatszolgáltatások, és jelentések során.

2. A Bírósági Tudományos Hálózat feladata az Országos
Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémiája
Tudástárának kialakítása.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

5. Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézmények Számviteli Politikájáról szóló
57.SZ/2018. (V. 2.) OBHE határozat.

66.SZ/2019. ( IV. 30.) OBHE
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmek
elbírálásáról

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

63.SZ/2019. (IV. 24.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
5/2013. (V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan
távollévő bírák álláshelyei részbeni betöltésének
szabályairól rendelkező 3. számú melléklete 6. § (4)
bekezdése alapján – a megállapított keretszámokra
tekintettel - 2020. április 30. napjáig engedélyezem

Az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2019.El.I.D.4/6. számon 2019. április 17.
napján benyújtott módosításait jóváhagyom.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. a Fővárosi Törvényszék részére 18 fő bírói túlbetöltés
felhasználását
•
a Fővárosi Törvényszéken civilisztikai ügyszakban (2
fő),
•
a Fővárosi Törvényszéken büntető ügyszakban (4
fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon civilisztikai
ügyszakban (5 fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (3 fő),
•
a Budai Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (1 fő),
•
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
civilisztikai ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
közigazgatási ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
munkaügyi ügyszakban (1 fő)

64.SZ/2019. (IV. 24.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2014.El.I.D.1/87. számon 2019. április
16. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

65.SZ/2019. (IV. 30) OBHE
határozat
a Bírósági Tudományos Hálózat alapításáról

2. a Budapest Környéki Törvényszék részére 11 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Budapest Környéki Törvényszéken civilisztikai
ügyszakban (3 fő),
•
a
Budakörnyéki
Járásbíróságon
civilisztikai
ügyszakban (1 fő),
•
a Gödöllői Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (2
fő)
•
a Monori Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (2
fő),

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében – a bírósági szervezet és a tudományos
élet kapcsolatának támogatása céljából – megalapítja a
Bírósági Tudományos Hálózatot, mint a PhD tudományos
fokozattal rendelkező bírák és bírósági titkárok szakmai
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a határozat közzétételétől számított 60 napon belül
kötelesek a mellékletnek megfelelően szabályzataikat
elkészíteni, aktualizálni.

a Ceglédi Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1
fő),
a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon civilisztikai
ügyszakban (2 fő)

•

3. A jelen határozatot és annak mellékletét kell
alkalmazni a 2019. költségvetési évtől kezdődően
a gazdasági események feldolgozása valamint az
adatszolgáltatások, és jelentések során.

3. az Egri Törvényszék részére 1 fő bírói túlbetöltés
felhasználását a Hatvani Járásbíróságon civilisztikai
ügyszakban,

4. Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézményeknek az eszközök és források
értékelésére vonatkozó szabályairól szóló 66.SZ/2018.
(V. 23.) OBHE határozat.

4. a Győri Törvényszék részére 1 fő bírói túlbetöltés
felhasználását a Soproni Járásbíróságon civilisztikai
ügyszakban,
5. a Kecskeméti Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Kecskeméti Járásbíróságon büntető ügyszakban,

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

6. a Székesfehérvári Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Dunaújvárosi Járásbíróságon
büntető ügyszakban,

69.SZ/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

7. a Szombathelyi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Sárvári Járásbíróságon
civilisztikai ügyszakban,
8. a Tatabányai Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Tatai Járásbíróságon
civilisztikai ügyszakban és

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

9. a Veszprémi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Tapolcai Járásbíróságon
civilisztikai ügyszakban.

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

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

70.SZ/2019. (V. 21.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalban
rendszeresített két bírósági titkári álláshely
bírósági fogalmazói álláshellyé történő
átalakításáról és az Országos Bírósági Hivatal
engedélyezett létszámáról szóló 32.SZ/2019.
(IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

67.SZ/2019. (V.10.) OBHE
határozat
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézményeknek az eszközök és források
értékelésére vonatkozó szabályairól
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) és (3)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI.25.) OBH utasítás 29. §-ára a „Bíróságok fejezet”
részét képező költségvetési szervek eszközök és források
értékelésére vonatkozó szabályzatát az 1. mellékletben
foglaltak szerint határozom meg.
2.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (2) bekezdés b) pontjában
és az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
4.§ (2) bekezdés g) pontjában írt jogköröm alapján
az Országos Bírósági Hivatalban rendszeresített két
bírósági titkári álláshelyet 2019. június 1-jei hatállyal
bírósági fogalmazói álláshellyé alakítok át.

A „Bíróságok fejezet” részét képező intézmények
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019. június
1. napjától az alábbiak szerint módosítom az Országos
Bírósági Hivatal engedélyezett létszámáról szóló
32.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozatot:
1.2. bírósági titkár: 26 fő
1.3. bírósági fogalmazó: 5 fő
Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(291 fő) és az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszáma (323 fő) változatlan.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

72.SZ/2019. (V. 21.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és
a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
46.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 Székesfehérvári Törvényszék
területén 2019. június 1-jei hatállyal egy járásbírósági
bírói álláshelyet (59. számú) törvényszéki bírói álláshellyé
alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
június 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 46.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. pontját:
1. Bírói létszám:
1.1.Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 18 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 32 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 42 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 50 fő
A bírói létszám mindösszesen (86 fő) és a Székesfehérvári
Törvényszék engedélyezett létszáma (331 fő) változatlan.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
dr. Gyovai Mihályt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019. november 1.
napjával,
dr. Bankó Jánost, a Szarvasi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019. november 10. napjával,
dr. Kovács Piroskát, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2019. november 20. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel bírói tisztségükbből

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

Benkovicsné dr. Varga Erikát, a Kecskeméti Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Bíró Viktóriát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkárt,
dr. Duró Editet, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Káldy Pétert, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát
a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Gyurik Anita Erzsébetet, a Gyulai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Lakatos Alexandra Annát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Tóth Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját
2019. május 1. napjától határozatlan időre bíróvá

felmentette.

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

kinevezte,

dr. Kovács-Hegedűs Verának, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság bírájának a határozott idejű kinevezését a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Bartókné dr. Kerekes Krisztinának, a Nyíregyházi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának a meghosszabbított határozott idejű kinevezését 2019. május
1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra
ismételten

2016. november 15. napjától
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Budai Anikó, a kecskeméti járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

meghosszabbította,

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

dr. Barabás Gergelyt, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2019. június 25. napjával,
dr. Pék Szabolcs Milánt, a Pápai Járásbíróság bíráját
2019. július 31. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,
dr. Rothermel Erikát, a Kúria bíráját 2019. október 26.
napjával,
Borsainé dr. Tóth Erzsébetet, Fővárosi Törvényszékre
beosztott kúriai bírót, tanácselnököt 2019. novemer 12.
napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
dr. Krekó Lászlót, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2019. szeptember 17. napjával,

233.E/2019. (IV. 24.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Jámbor Pál
bírót – a 42.E/2019. (I. 23.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. május 1. napjával a Gyulai Járásbíróságról a Gyulai Törvényszékre bírói munkakörbe
áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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234.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

235.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Darvasi Szilvia bírót – a 38.E/2019. (I. 23.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. május 15. napjával
a Szigetvári Járásbíróságról a Pécsi Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az európai
jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2018. évi 12. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

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

polgári-gazdasági ügyszakban

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Juhász Esztert, a Győri Járásbíróság bíráját,
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Fekete Gábort, a Bonyhádi Járásbíróság bíráját,

237.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

büntető ügyszakban

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Czédli Gergőt, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
dr. Kónya Tamást, a Szegedi Törvényszék bíráját

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Fekete
Zsoltot, a Balassagyarmati Törvényszék tanácselnökét a
2019. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettesévé.

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2019. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

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

polgári-gazdasági ügyszakban

239.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
Breczkáné dr. Békési Gabriellát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Futóné dr. Major Mónikát, a Gyulai Törvényszék
bíráját

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Benkovicsné
dr. Varga Erika bírót – a 46.E/2019. (I. 23.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. május 1. napjával a Kunszentmiklósi Járásbíróságra osztom be.

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2019. szeptember 1. napjától 2022. augusztus
31. napjáig terjedő időtartamra.

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

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

240.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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kaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági
Közlöny 2018/12. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bíró Viktória bírót – a 49.E/2019. (I. 23.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. május 1. napjával a Monori Járásbíróságra osztom be.

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

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

247.E/2019. (IV. 29.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökének a Budapest Környéki
Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak
ellátásával történő megbízásáról

241.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Duró Edit
bírót – a 45.E/2019. (I. 23.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. május 1. napjával a Hajdúszoboszlói Járásbíróságra osztom be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Fehérné dr. Gaál Tündét, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét megbízom a 2019. május 2. napjától
2020. május 1. napjáig terjedő időtartamra a Budapest
Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.

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

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

242.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

253.E/2019. (V. 9.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének b) pontja bb)
alpontja alapján – a pályázat elbírálása során az elbírálási folyamatban résztvevők eljárási szabálysértést követtek el – a Karcagi Járásbíróság egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (74. számú) álláshely betöltésére, a
Bírósági Közlöny 2018/12. számában a 44.E/2019. (I. 23.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján
ismételten kiírom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Káldy Péter
bírót – a 61.E/2019. (I. 24.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. május 1. napjával a Dabasi Járásbíróságra
osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

246.E/2019. (IV. 29.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

264.E/2019. (V. 15.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Budapest Környéki Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Mun-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Skrabski
Luca Mária bírót – a 108.E/2019. (II. 20.) OBHE határozat-
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KIJELÖLÉSEK

tal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. június 1. napjával a Budakörnyéki Járásbíróságról a Budapest Környéki
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

219.E/2019. (IV. 15.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelöléséről

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

Dr. Tóth Kinga Ágotát és dr. Szabó Lászlót, a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráit 2019. május
1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

265.E/2019. (V. 15.) 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. Liptai Andrea bírót – a 106.E/2019. (II. 20.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2019. június 1. napjával a Monori Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

238.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről

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

Tóthné dr. Kerekes Andreát, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2019. május 1. napjától,
a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességi területére, bírósági közvetítővé kijelölöm.

270.E/2019. (V. 17.) 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. Igaz Barbara bírót – a 112.E/2019. (II. 20.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2019. június 1. napjával a Balassagyarmati Járásbíróságról a Dunakeszi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

249.E/2019. (IV. 29.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Paál Ritát,
a Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettesét 2019. május
1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.

271.E/2019. (V. 17.) 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 Topolánszkyné dr. Brieber Nóra Beáta bírót – a 113.E/2019. (II. 20.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019.
június 1. napjával a Monori Járásbíróságról a Gödöllői Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

250.E/2019. (IV. 30.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák
kijelöléséről

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

Dr. Kertész Szilvia Emesét és Labanczné dr. Ficsor Adélt,
a Nagykőrösi Járásbíróság bíráit 2019. május 15. napjától, a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi terü-
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232.E./2019. (IV. 23.) OBHE
határozat
bírák Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről

letére, bírósági közvetítővé kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásukkal -

KIRENDELÉSEK
211.E./2019. (IV. 9.) OBHE
határozat
bíró Pécsi Törvényszékre és Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendelésének meghosszabbításáról

- dr. Bótor Szabolcsot, a Veszprémi Törvényszék csoportvezető bíráját,
- Dülkné dr. Pintér Zsuzsannát, a Veszprémi Törvényszék tanácselnökét,
- Bogdánné dr. Gremsperger Andreát,
- dr. Szimicsku Editet,
- dr. Solymosi Istvánt,
- dr. Szakács Katalint, a Veszprémi Törvényszék bíráit,
- dr. Laczkó Henriettet, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót, valamint
- dr. Tóth Györgyit, a Veszprémi Járásbíróság bíráját

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) és (5) bekezdése alapján – hozzájárulásával - dr.
Csullag Józsefnek, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának 2019. május 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra, a Pécsi Törvényszékre, valamint a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra - eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül - történő kirendelését meghosszabbítom.

– eredeti ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása
mellett – 2019. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig
terjedő időszakra a Fővárosi Törvényszékre kirendelem.

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

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

221.E./2019. (IV. 17.) OBHE
határozat
bíró Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

251.E./2019. (IV. 30.) OBHE
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásával –
dr. Aszódi Lászlónak, a Fővárosi Törvényszék bírájának
– eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2019. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő
időszakra a Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendelését meghosszabbítom.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásukkal - dr. Pribula Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetőjét,
- dr. Bakó Pál Pétert és
- dr. Csiki Pétert, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökeit,
valamit
- dr. Molnár Tibor Tamást,
- dr. Árok Krisztiánt,
- dr. Gárdosi Juditot,
- dr. Veszprémy Zoltánt, a Debreceni Ítélőtábla bíráit

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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bíró hivatali beosztását 2019. június 1. napjától 2019.
szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

– eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása mellett –
2019. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő
időszakra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

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

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

EGYÉB HATÁROZATOK

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

218.E/2019. (IV. 10.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fuglovics
Gabriella Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. május 15. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghos�szabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Ruttner Veronikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019.
május 13. napjától 2019. augusztus 12. 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

245.E/2019. (IV. 29.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

220.E/2019. (IV. 16.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Bíró Viktória Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói kinevezésére
tekintettel 2019. április 30. napjával megszüntetem.

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

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

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

248.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Balassagyarmati Törvényszékre történő
beosztásáról

243.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése alapján dr. Kovács Krisztina Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását – a 107.E/2019.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Czipa Zsuzsanna Rebeka Országos Bírósági Hivatalba beosztott
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(II. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel –
2019. április 30. napjával megszüntetem, és 2019. május
1. napjával a Balassagyarmati Törvényszékre beosztom.

október 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.

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

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

252.E/2019. (V. 3.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Budapest Környéki Törvényszékre történő
beosztásáról

dr. Kenese Attilát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját a 2019. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig
terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.
dr. Molnár Andreát, a Váci Járásbíróság bíráját a 2019.
május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Váci Járásbíróság elnökévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése alapján dr. Bozsó Péter Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére – 2019.
május 14. napjával megszüntetem, és 2019. május 15.
napjával a Budapest Környéki Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumába beosztom.

A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Burai Ágnest a 2019. április 16. napjától 2019. október 15. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke

255.E/2019. (V. 9) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Gödöllői Járásbíróságra történő beosztásáról

kinevezte

Hajnalné dr. Káder Editet, a Fővárosi Törvényszék bíráját a 2019. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma Felszámolási Csoportjába csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Ágoston
Zoltán, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2019. május 31. napjával megszűnik, ezért 2019.
június 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Gödöllői Járásbíróságra beosztom.

A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Nagy Andreát, a Szegedi Törvényszék bíráját a 2019.
május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.

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

PÁLYÁZATOK

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke

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

kinevezte

dr. Petrőczy Zsuzsannát a 2019. május 1. napjától 2019.
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A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén, valamint a 130. § (2)
bekezdésén alapul.

1. A bírói állások meghirdetése

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

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

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

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági Közlönyben és a
központi bírósági honlapon jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak

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.

Az álláshelyekre mindazon természetes személyek pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek megfelelően
vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói
álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
•
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret
esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt
a pályázati felhívás tartalmazza.

A 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.

3.1. 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.

3. A pályázat

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.
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nem pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot elutasítja.

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

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

3.4. A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési segédlap” a
kitöltési útmutatóval együtt az alábbi linken http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok található.
3.5. A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a
pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a
pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a
pályázó a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha - a jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a
pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek
ezeket kezeljék.

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort megküldi a
bíróság elnökének, aki a pályázati rangsort javaslatával
az OBH elnökének továbbítja.
5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy - a Kúriára
kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A pályázati eljárás
eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:

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

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

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

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

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése
alapján a kinevező pályázatot ír ki.
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkeznek,továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a
tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

5. A pályázatok elbírálása

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.

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

A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmasság vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát
és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.
A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az
1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz
való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Székesfehérvári Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a 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 bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
283.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Székesfehérvári
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
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A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Budapest Környéki Törvényszék (Büntetés-végrehajtási Csoport) csoportvezető bírói (31. számú) álláshelyének betöltésére.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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 Nyíregyházi Járásbíróság elnöki (46. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

- képzés.

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

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

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Szegedi Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető bírói (47. számú) álláshelyének betöltésére.

a Szekszárdi Törvényszék (Cégbíróság) csoportvezető bírói (12. számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Cégbíróság 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 Szekszárdi 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,
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tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

nek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. június 17. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

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

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi (54. számú) álláshelyének betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
254.E/2019. (V. 9.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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 Karcagi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (74. 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 bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. június 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Karcagi Járásbíróság Elnöki Titkársága (5300 Karcag,
Kossuth tér 5.)

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhet-

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

272.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Kecskeméti Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (I. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

24

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/4. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

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

Dózsa György út 4.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Járásbíróság Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.)

275.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Szegedi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (29. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

273.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kiskőrösi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A Kiskőrösi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (104. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kiskőrösi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6200 Kiskőrös,
Petőfi tér 3.)

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

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

276.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

274.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Nyíregyházi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (88. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Miskolci Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (33. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
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277.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Veszprémi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Veszprémi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (75. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Veszprémi Járásbíróság Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u.11.)

280.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

278.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Monori Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (220. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A Monori Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (162. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

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

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

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

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

281.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (427. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (75. számú) álláshely betöltésére a
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A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék elnöki titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.)

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

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

HÍREK

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

Halálozás
Dr. Fodor Krisztina Mária, a Szekszárdi Törvényszék
csoportvezető bírája hosszú betegség után életének 49.
évében 2019. május 10. napján elhunyt.

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

282.E/2019. (V. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budakörnyéki
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Halász Irénnek, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának az
AA 110528 számú,
dr. Krekó Lászlónak, a Budakörnyéki Járásbíróság bírájának az AA 112479 számú
bírói igazolványa,
dr. Kintzy Péternek, a Kúria tisztviselőjének a BC 602935
számú,
Havrilcsák Mártonnak, a Fővárosi Törvényszék fizikai
dolgozójának a BA 185143 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A Budakörnyéki Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (209. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázat benyújtásának helye:
Budakörnyéki Járásbíróság Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Thököly út 97-101.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Gyulai Törvényszék területén 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

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