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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

8

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 12/2019. (V. 23.) OBH utasítása az Országos Bírósági Könyvtári
Rendszerről szóló 6/2019. (II. 27.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

8

71.SZ/2019. (V. 21.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék területén egy törvényszéki bírói álláshely
csoportvezető bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
73.SZ/2019. (V. 31.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói álláshely
és egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely megszüntetéséről
74.SZ/2019. (V. 31.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
75.SZ/2019. (VI. 6.) OBHE határozat a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról
76.SZ/2019. (VI. 11.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
78.SZ/2019. (VI. 20.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén egy közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshely járásbírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a
Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

10

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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257.E/2019. (V. 13.) OBHE határozat 2019. május hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
263.E/2018. (V. 14.) OBHE határozat kötelezően adományozott bírói cím viselésének módosításáról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
258.E/2019. (V. 13.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
259.E/2019. (V. 13.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla tanácselnökének a Győri Ítélőtábla Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával történő megbízásáról
284.E/2019. (V. 21.) OBHE határozat a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetője vezetői tisztsége megszűnéséről

3
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285.E/2019. (V. 21.) OBHE határozat az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetője vezetői tisztsége megszűnéséről
286.E/2019. (V. 21.) OBHE határozat az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetője vezetői tisztsége megszűnéséről
287.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
291.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
292.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
293.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
294.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
295.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
296.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
297.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
298.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
299.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
301.E/2019. (V. 28.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
302.E/2019. (V. 28.) OBHE
határozat
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

a

Tatabányai

Törvényszék

Büntető

Kollégiuma

308.E/2019. (VI. 3.) OBHE határozat a Szekszárdi Törvényszék elnökének kinevezéséről
311.E/2019. (VI. 5.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
312.E/2019. (VI. 6.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
314.E/2019. (VI. 6.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
316.E/2019. (VI. 11.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
318.E/2019. (VI. 12.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
325.E/2019. (VI. 17.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
329.E/2019. (VI. 17.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával történő
megbízásáról
341.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
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KIJELÖLÉSEK
267.E/2019. (V. 16.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák kijelöléséről
288.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
290.E/2019. (V. 23.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák és bírósági
titkár kijelöléséről
309.E/2019. (VI. 3.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
268.E/2019. (V. 16.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
269.E./2019. (V. 16.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
289.E./2019. (V. 23.) OBHE határozat bírák Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendeléséről
307.E./2019. (V. 30.) OBHE határozat bíró Balassagyarmati Törvényszékre történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
260.E/2019. (V.14.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
261.E/2019. (V.14) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
262.E/2019. (V.14.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
266.E/2019. (V. 15.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
300.E./2019. (V. 28.) OBHE számú határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről
303.E/2019. (V. 28.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
304.E/2019. (V. 29.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
305.E/2019. (V. 29.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
306.E/2019. (V. 30.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
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313.E/2019. (VI. 6.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
315.E/2019. (VI. 7.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
326.E/2019. (VI. 14.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék elnöke vezetői tisztségének
megszűnéséről
327.E/2019. (VI. 14.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba történő beosztásáról
328.E/2019. (VI. 17.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

19

PÁLYÁZATOK

20

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT

22

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére
pályázatot hirdet.
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
342.E/2019. (VI. 20.) OBHE
kiírásáról

határozat

23
a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állásának

pályázati

A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szombathelyi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK

29

334.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat a Balassagyarmati Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

6
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335.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
336.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat a Battonyai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
337.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre
338.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

Pályázati kiírás a Ráckevei Járásbíróságon egy járásbírósági

339.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
340.E/2019. (VI. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK

31

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

31

Igazolványok érvénytelenítése
Bélyegző érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
ellátásért céljuttatásra nem jogosult.”
4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

UTASÍTÁSOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
12/2019. (V. 23.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről
szóló 6/2019. (II. 27.) OBH utasítás
módosításáról

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

HATÁROZATOK

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:

71.SZ/2019. (V. 21.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely csoportvezető
bírói álláshellyé történő átalakításáról és
a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló
35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

1. § Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről szóló
6/2019. (II. 27.) OBH utasítás (a továbbiakban: szabályzat)
6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [A bírósági könyvtári koordinátorok]
Az OBKR szakmai működtetését, a módszertani
feladatok ellátását az OBH támogatásával a vezető
könyvtári koordinátor és a könyvtári koordinátorok (a
továbbiakban együtt: koordinátor) végzik. A könyvtári
koordinátorok munkáját a vezető koordinátor irányítja,
és az OBH könyvtári feladatok ellátásáért felelős
szervezeti egységének vezetője felügyeli.”
2. § (1) A szabályzat 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(1) A koordinátorokat az OBH elnöke az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben
szereplő központi igazgatási feladatokkal megbízás
szabályai szerint bízza meg, illetve az OBH-val szolgálati
jogviszonyban álló igazságügyi alkalmazottak közül jelöli
ki (a továbbiakban együtt: megbízás). A koordinátorok
közül legalább egy fő a Kúria könyvtárosa. A megbízás
időtartama három év.
(2) Az OBH elnöke először a vezető könyvtári koordinátort
bízza meg, aki a megbízását követő 15 napon belül
javaslatot tesz a további könyvtári koordinátor vagy
koordinátorok személyére.”
(2) A szabályzat 7. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Az OBH MIA könyvtárosa külön megbízás nélkül is
ellátja a könyvtári koordinátori feladatokat.”
3. § A szabályzat 13. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az OBH MIA könyvtárosa a vezető könyvtári
koordinátori, és a könyvtári koordinátori feladatok

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Debreceni Törvényszék területén
2019. június 1-jei hatállyal egy törvényszéki bírói
álláshelyet (9. számú) csoportvezető bírói álláshellyé
alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
június 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. pontját:
1. Bírói létszám:
1.1.Törvényszéki bírói létszám:
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 26 fő
A törvényszéki bírói létszám összesen (46 fő), bírói
létszám mindösszesen (135 fő) és a Debreceni
Törvényszék engedélyezett létszáma (530 fő) változatlan.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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73.SZ/2019. (V. 31.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely és egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely megszüntetéséről

76.SZ/2019. (VI. 11.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
A Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016.El.I.D.19/22. számon, 2019. május
30. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.

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

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

•
egy járásbírósági bírói álláshely (448. számú)
megszüntetését 2019. augusztus 31. napjáig és
•
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely (810. számú) megszüntetését 2019. szeptember
30. napjáig
meghosszabbítom.

78.SZ/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék területén
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely járásbírósági bírói álláshellyé
történő átalakításáról és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma ezen
döntéssel nem változik.
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 Budapest Környéki Törvényszék
területén 2019. július 1-jei hatállyal egy közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshelyet (224. számú)
járásbírósági bírói álláshellyé alakítok át.

74.SZ/2019. (V. 31.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
A Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018.El.I.D.1/10. számon, 2019. május
21. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.

2. Az 1. pontban döntésemre tekintettel 2019. július
1. napjától az alábbiak szerint módosítom a Budapest
Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. pontját:

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

1. Bírói létszám:
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 133 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 160 fő

75.SZ/2019. (VI. 6.) OBHE
határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról

1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 21
fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 23 fő

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

A bírói létszám mindösszesen (281 fő) és a Budapest
Környéki Törvényszék engedélyezett létszáma (1028 fő)
változatlan.

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

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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dr. Bonnyai Rékát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját,
dr. Károlyi Milánt, a Nagykanizsai Járásbíróság bíráját,
dr. Szénási-Varga Nóra Juditot, a Szolnoki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját
2019. június 15. napjától határozatlan időre bíróvá

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Angyal Lászlót, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Biró Diána Esztert, Országos BÍrósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Buzás Brigittát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Kianek Zsuzsannát, a Tatabányai Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Kóródi Krisztinát, a Füzesabonyi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr, Molnár Saroltát, a Gyöngyösi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Udvardi-Wéber Krisztina Dalmát, a Tatabányai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Vass Gabriella Évát, a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Veizer Yvette-t, a Debreceni Törvényszék bírósági
titkárát
a 2019. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra,

kinevezte,
dr. Máthé Magdolnának, a Ceglédi Járásbíróság bírájának a kinevezését a 2019. június 15. napjától 2022. június 14. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbította,

dr. Kántor Aurélt, a Veszprémi Járásbíróság bíráját 2019.
július 31. napjával,
- lemondására figyelemmel -,
dr. Hoós tibort, a Szombathelyi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. szeptember 1. napjával,
dr. Nánásiné dr. Szabó Rózát, a Szolnoki Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. november 3.
napjával,
dr. Kovács Ágnest, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját, címzuetes törvényszéki bírót 2019. november 21. napjával,
dr. Foglyos Zsuzsannát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. december 15. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
dr. Isaszegi Istvánt, a Kecskeméti Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2019. november 30. napjával,
dr. Kisrákói Annamáriát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét 2019. december 5. napjával,
dr. Gyulai Olgát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2019. december 27. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmére figyelemmel bírói tisztségéből

dr. Kiss Evelint, a Székesfehérvári Járásbíróság bírósági
titkárát
a 2019. június 15. napjától 2022. június 14. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Áts Ágotát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Bánfalvi Gábort, a Komáromi Járásbíróság bíráját,
dr. Ferenczy Katalint, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Gyergyák Balázst, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Hideg Nagy Kornélt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Leskovics Beátát, a Pesti Központi Kerületi BÍróság
bíráját,
dr. Némedi Istvánt, a Tatai Járásbíróság bíráját,
dr. Oláh Éva Ritát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Soós Esztert, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Szalai-Almádi Ildikót, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,
dr. Varga Zalánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2019. június 1. napjától határozatlan időre,

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
257.E/2019. (V. 13.) OBHE
határozat
2019. május hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
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259.E/2019. (V. 13.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla tanácselnökének
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával
történő megbízásáról

törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2019. május 1. napjától
a Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területén
dr. Keményfy Gyula Salgótarjáni Járásbíróság bírája,
2019. május 13. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Kácsorné dr. Durst Gyöngyvér Hajna Budai Központi
Kerületi Bíróság bírája
jogosult.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Lezsák
Józsefet, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét megbízom a
2019. május 23. napjától 2020. május 22. napjáig terjedő
időtartamra a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.

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

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

263.E/2018. (V. 14.) OBHE
határozat
kötelezően adományozott bírói cím
viselésének módosításáról

284.E/2019. (V. 21.) OBHE
határozat
a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetője
vezetői tisztsége megszűnéséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
174. § (2) bekezdése alapján az 54.E/2018. (I. 18.) OBHE
határozatban foglaltakat akként módosítom, hogy dr.
Kovács Csaba Róbert, a Pécsi Törvényszék tanácselnöke
a kötelezően adományozott címzetes táblabíró cím viselésére 2017. szeptember 1. napjától jogosult.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Varga Rita, a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2019. május 31. napjával
megszűnik, ezért őt 2019. június 1. napjától a Kaposvári
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

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

258.E/2019. (V. 13.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

285.E/2019. (V. 21.) OBHE
határozat
az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetője
vezetői tisztsége megszűnéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Nagy
Antalt a 2019. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni Törvényszék
Büntető Kollégiuma kollégiumve-zetőjévé.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Szőke Zoltán, az
Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2019. június 14.
napjával megszűnik, ezért őt 2019. június 15. napjától

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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re tekintettel – 2019. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

a Szombathelyi Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

286.E/2019. (V. 21.) OBHE
határozat
az Észak-magyarországi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetője vezetői tisztsége
megszűnéséről

292.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Biró Diána
Eszter bírót – a 41.E/2019. (I. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Demjén Péter, az
Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2019. június
19. napjával megszűnik, ezért őt 2019. június 20. napjától a Miskolci Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

293.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

287.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Buzás Brigitta bírót – az 55.E/2019. (I. 24.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. június 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Szeghő
Katalint, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét a 2019. július
19. napjától 2025. július 18. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

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

294.E/2019. (V. 23.) 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. Kianek
Zsuzsanna bírót – a 120.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 1. napjával a Komáromi
Járásbíróságra osztom be.

291.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Angyal
László bírót – a 40.E/2019. (I. 23.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésé-

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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295.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Vass Gabriella Éva bírót – a 105.E/2019. (II. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 1. napjával a Kaposvári
Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kóródi
Krisztina bírót – a 111.E/2019. (II. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 1. napjával a Füzesabonyi
Járásbíróságra osztom be.

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

299.E/2019. (V. 23.) 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. Veizer Yvette bírót – a 109.E/2019. (II. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 1. napjával a Püspökladányi Járásbíróságra osztom be.

296.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Molnár
Sarolta bírót – a 121.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 1. napjával az Egri Járásbíróságra osztom be.

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

301.E/2019. (V. 28.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Orbán
Ferencet, a Tatai Járásbíróság elnökét a 2019. július 15.
napjától 2025. július 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesévé.

297.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2019. július 15. napjától a Tatabányai Törvényszékre áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Udvardi-Wéber Krisztina Dalma bírót – a 104.E/2019. (II. 20.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 1. napjával a Tatabányai Járásbíróságra osztom be.

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

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

302.E/2019. (V. 28.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

298.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) be-kezdése alapján dr. Budai
Vincét a 2019. június 20. napjától 2025. június 19. napjá-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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314.E/2019. (VI. 6.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állására
kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

ig terjedő időtartamra kinevezem a Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése alapján a Pécsi
Törvényszék elnökhelyettesi állására a Bírósági Közlöny
2019/1. számában kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom és ismételten kiírom.

308.E/2019. (VI. 3.) OBHE
határozat
a Szekszárdi Törvényszék elnökének
kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Csullag Józsefnét a 2019. július 1. napjától 2025. június 30.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szekszárdi Törvényszék elnökévé.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

316.E/2019. (VI. 11.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnöki állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

311.E/2019. (VI. 5.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

A Fővárosi Törvényszék elnöki állására a Bírósági Közlöny 2019/1. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdés első
fordulata alapján.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Somody
Nóra Éva bírót – a 176.E/2019. (III. 21.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. július 1. napjával
a Budaörsi Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

318.E/2019. (VI. 12.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

312.E/2019. (VI. 6.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kiss Evelin
bírót – a 47.E/2019. (I. 23.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. június 15. napjával a Székesfehérvári Járásbíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Gelencsér Zoltánt, a Pécsi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét a 2019. július 15. napjától 2025. július 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

325.E/2019. (VI. 17.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tolnai
Györgyi Zsuzsanna bírót – a 193.E/2019. (III. 21.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. július 1.

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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288.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről

napjával a Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Kazsimérszki Líviát, a Szerencsi Járásbíróság bíráját
2019. június 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

329.E/2019. (VI. 17.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával történő megbízásáról

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

290.E/2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák
és bírósági titkár kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (2) bekezdése alapján dr. Tatár-Kis Pétert megbízom a 2019. június 17. napjától
2020. június 16. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával.

Dr. Figula Ildikót, az Észak-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjét, dr. Kiss
Árpád Lajost és dr. Szászi Ádámot, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráit, továbbá dr. Kósa Mariannt, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bírósági titkárát 2019. június 1. napjától, az Észak-alföldi
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére, bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

341.E/2019. (VI. 20.) 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. Elek Gabriella Lídia bírót – a 182.E/2019. (III. 21.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. július 1. napjával a
Tiszaújvárosi Járásbíróságról a Miskolci Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

309.E/2019. (VI. 3.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

Dr. Juhász Mariannt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát 2019. június 15. napjától
bírósági közvetítővé kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIJELÖLÉSEK
267.E/2019. (V. 16.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák
kijelöléséről

KIRENDELÉSEK

Dr. Sághy Mária Vilmát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét és dr. Molnár Ágnest, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
2019. június 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

268.E/2019. (V. 16.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A
bíróságok
tásáról
szóló
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nácselnökét,
- dr. Balogh Mártát, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
- dr. Menyhárd Istvánt, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
- Hangyásiné dr. Veres Máriát, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
- dr. Sass-Hódos Rózát, a Tatabányai Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
- dr. Rázsó Ferenc Pétert, a Tatabányai Járásbíróság bíráját,
- dr. Csermák Jánost, az Esztergomi Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót,
- dr. Balog Katalint, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót,
- dr. Járfás Judit Erzsébetet, az Esztergomi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
- dr. Kremper Gábort, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,
- dr. Jakabovits Pétert, a Komáromi Járásbíróság bíráját,
- dr. Farkas Emesét, a Komáromi Járásbíróság bíráját,
- dr. Marton Gyöngyit, a Tatai Járásbíróság bíráját,
- dr. Király Szonját, a Tatai Járásbíróság bíráját
– eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása mellett –
2019. június 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő
időszakra a Székesfehérvári Törvényszékre kirendelem.

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. Kolozs Balázsnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának
– eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését
meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

269.E./2019. (V. 16.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásával
– dr. Félegyházy Megyesy Fatime Máriának, a Budapest
Környéki Törvényszék bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. július 16. napjától
2019. december 31. napjáig terjedő időszakra a Fővárosi
Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

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

307.E./2019. (V. 30.) OBHE
határozat
bíró Balassagyarmati Törvényszékre történő
kirendeléséről

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

289.E./2019. (V. 23.) OBHE
határozat
bírák Székesfehérvári Törvényszékre 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. Igaz Barbarát, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – 2019.
június 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő
időszakra a Balassagyarmati Törvényszékre kirendelem.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásukkal - dr. Budai Vincét, a Tatabányai Törvényszék kollégiumvezetőjét,
- dr. Jasku Ildikót, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét,
- dr. Széplakiné dr. Balogh Évát, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét,
- dr. Korcsok Mariannát, a Tatabányai Törvényszék ta-

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

266.E/2019. (V. 15.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

260.E/2019. (V.14.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Sándor-Szőke Zsuzsanna Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. június 1. napjától
2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Angyal László, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói kinevezésére tekintettel 2019. május 31. napjával megszüntetem.

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

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

300.E./2019. (V. 28.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről

261.E/2019. (V.14) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

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. Buzás Brigitta, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárnak a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére szóló büntető ügyszakos európai jogi
szaktanácsadói titkári megbízása 2019. június 1-ei hatállyal megszűnik.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Biró Diána Eszter, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói kinevezésére tekintettel 2019. május 31. napjával megszüntetem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

262.E/2019. (V.14.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

303.E/2019. (V. 28.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (5) bekezdése alapján dr. Buzás Brigitta, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását bírói kinevezésére tekintettel 2019. május 31. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Polgárné
dr. Vida Juditot, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2019. május 29. 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
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304.E/2019. (V. 29.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

313.E/2019. (VI. 6.) 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. Biró Diána
Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2019. június 1.
napjától kinevezett bíráját, 2019. június 4. napjától 2020.
május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Horváthné dr.
Zsigmond Hellát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. június 15. napjától 2019. december 14. 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

315.E/2019. (VI. 7.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

305.E/2019. (V. 29.) 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. Sütő Krisztina Erika Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. július 4. napjától 2019. október
31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Buzás Brigittát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2019. június 1.
napjától kinevezett bíráját, 2019. június 4. napjától 2020.
május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

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

326.E/2019. (VI. 14.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék elnöke
vezetői tisztségének megszűnéséről

306.E/2019. (V. 30.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § c) pontja alapján megállapítom,
hogy dr. Tatár-Kis Péter, a Balassagyarmati Törvényszék
elnöke vezetői tisztsége 2019. június 14. napjával megszűnik.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Angyal
Lászlót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2019. június 1.
napjától kinevezett bíráját, 2019. június 4. napjától 2020.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

327.E/2019. (VI. 14.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Tatár-Kis
Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját 2019. jú-
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Az Egri Törvényszék elnöke

nius 15. napjától az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

kijelölte

dr. Molnár Saroltát, az Egri Járásbíróság bíráját 2019.
június 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

328.E/2019. (VI. 17.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Szücs Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető
bíráját a 2019. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Tatár-Kis
Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. június 16. napjával megszüntetem, és 2019. június 17. napjától a Fővárosi Törvényszékre beosztom.

kijelölte

dr. Novák Zsófiát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. június 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.

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

A Tatabányai Törvényszék elnöke
kinevezte

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

dr. Rácz Júlia Ágnest, az Esztergomi Járásbíróság bíráját
a 2019. május 20. napjától 2025. május 19. napjáig terjedő időtartamra az Esztergomi Járásbíróság elnökhelyettesévé,

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

kijelölte

Simonné dr. Peti Viktóriát, a Budaörsi Járásbíróság elnökhelyettesét a 2019. június 1. napjától 2025. május
31. napjáig terjedő időtartamra a Budaörsi Járásbíróság
elnökévé,

dr. Balog Katalint, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,
dr. Budai Vincét, a Tatabányai Törvényszék kollégiumvezetőjét
dr. Csermák Jánost, az Esztergomi Járásbíróság elnökét,
dr. Farkas Emesét, a Komáromi Járásbíróság bíráját,
Hangyásiné dr. Veres Máriát, a Tatabányai Törvényszék
bíráját,
dr. Jasku Ildikót, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét,
dr. Járfás Juditot, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,
dr. Jakabovits Pétert, a Komáromi Járásbíróság bíráját,
dr. Kremper Gábort, az Esztergomi Járásbíróság bíráját,
dr. Király Szonját, a Tatai Járásbíróság bíráját,
dr. Menyhárd Istvánt, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
dr. Marton Gyöngyit, a Tatai Járásbíróság bíráját,
dr. Rázsó Ferencet, a Tatabányai Járásbíróság bíráját,
dr. Széplakiné dr. Balogh Évát, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét,

kijelölte

dr. Igaz Barbarát, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját 2019.
június 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.
A Debreceni Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Budai Szabolcsot, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökét,
dr. Kovácsné dr. Pajer Zsuzsannát, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját
2019. május 10. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

2019. június 1. napjától büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására.
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Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. A pályázathoz csatolni kell:
1. a jelentkezési segédlapot, valamint
2. a jelentkezési segédlap mellékletében felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat kötelezően csatolni kell:
2.1. az önéletrajzot,
2.2. az igazolványképet (2 db),
2.3. az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
2.4. az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati ered-
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5. A pályázatok elbírálása

ményt,
2.5. a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
2.6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
2.7. a kinevezéshez szükséges tények és adatok igazolását,
2.8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat.

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

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

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

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

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort megküldi a
bíróság elnökének, aki a pályázati rangsort javaslatával
az OBH elnökének továbbítja.
5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy - a Kúriára
kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A pályázati eljárás
eredményeként az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek bírói kinevezésre,
•
a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.

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

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

3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó pályázatokhoz
segítséget nyújt továbbá a „Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.
4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése
alapján a kinevező pályázatot ír ki.
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkeznek,továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a
tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.
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A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 68. §
(1) bekezdésében és 79. § (3) bekezdésében írt kizáró ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.
A 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell az Országos Bírósági Hivatal működésével, vezetői tevékenységével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
- a magasabb vezetői állásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
az elnökhelyettesi vezetői tevékenységnek a Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köreinek,
- az Országos Bírósági Hivatal előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- a bíróságok igazgatásával kapcsolatos központi feladatok koordinálása, irányítása,
- az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők igazgatási munkájának koordinálása, támogatása, ellenőrzése,
- a bíróságok ügyforgalmi helyzetének igazgatási szempontú nyomonkövetése és az ebből következő központi
igazgatási feladatok koordinálása,
- az ítélkezés hatékonyságát szolgáló jó gyakorlatok,
ajánlások, szabályozók kidolgozása.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az
Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére pályázatot hirdet.

Az elnökhelyettes illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 162-163. §
rendelkezései az irányadók.

Az elnökhelyettesi tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

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

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

Az OBH elnökhelyettesét az OBH elnökének javaslatára
a köztársasági elnök nevezi ki határozatlan időre.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2019. július 30. napja 16.30 óra.

vásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása)
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 22. napja 16.30 óra.

342.E/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A 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 Pécsi Törvényszék
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a Pécsi Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihí-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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,

23

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/5. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

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.

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

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

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

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

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

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

2. a Budaörsi Járásbíróság elnökhelyettesi (93. számú) álláshelyének betöltésére.

1. a Debreceni Járásbíróság elnökhelyettesi (52. 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 Budaörsi Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi

A pályaműnek tartalmaznia kell a Debreceni 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
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szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Debreceni 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.

szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni 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. augusztus 21. napja.

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

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

2. a Debreceni Törvényszék csoportvezető bírói
(Büntetés-végrehajtási Csoport 9. számú) álláshelyének betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium) egy
büntető ügyszakos tanácselnöki (32. 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 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 másodfokú bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van
jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

3. a Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium) egy
büntető ügyszakos tanácselnöki (15. számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 30. napja.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges másodfokú bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van
jelentősége.

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

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.

2. a Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium) egy
büntető ügyszakos tanácselnöki (14. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges másodfokú bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van
jelentősége.

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.

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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 30. napja.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Mohácsi Járásbíróság elnöki (37. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 30. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 21. napja.
A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi
út 34.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. július 16. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.).

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Székesfehérvári Járásbíróság elnökhelyettesi (30.
számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
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A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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.

1. a Szolnoki Törvényszék egy polgári ügyszakos tanácselnöki (9. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 22. napja.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Szombathelyi Törvényszék egy gazdasági ügyszakos tanácselnöki (7. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 22. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

2. a Szolnoki Törvényszék egy polgári ügyszakos tanácselnöki (12. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak 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, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a 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 Szombathelyi Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által
megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. július 16. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.)

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

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága csoportvezető bírói (13. számú) álláshelyének betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

334.E/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

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 Balassagyarmati Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (36. számú) álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2019. december 10. napjáig elhalasztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

335.E/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
a Debreceni Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

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 ren-

A Debreceni Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (100. számú) álláshely betöltésére irányuló
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2019. december
10. napjáig elhalasztom.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Ráckevei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos u. 25.)

336.E/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
a Battonyai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

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

A Battonyai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (45. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2019. december
10. napjáig elhalasztom.

339.E/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Érdi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (105. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

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

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

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

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (455. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Érdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2030 Érd, Felső utca
43.)

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. augusztus 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)

340.E/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás az Érdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Érdi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (224. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

338.E/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Ráckevei Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

A Ráckevei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (106. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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A pályázat benyújtásának helye:
Érdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2030 Érd, Felső utca
43.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon bírósági titkári álláshelyek betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.) vagy Elnöki Kezelőiroda (II. em. 16.).

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
Tóth Patricia Anasztáziának, a Kúria tisztviselőjének a
BA 177527 számú,
Kernya Dorinának, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 181376 számú,
Győri Zsuzsanna Krisztinának, a Budapest Környéki Törvényszék csoportvezető tisztviselőjének a BA 186825
számú,
dr. Kovács-Pribéi Gyöngyinek, a Füzesabonyi Járásbíróság bírósági titkárának a BC 602731 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Bélyegző érvénytelenítése
A Fővárosi Törvényszék mellett működő Közjegyző Fegyelmi Bíróság Budapest feliratú 1. sorszámú körbélyegző elveszett.
A bélyegző érvénytelen.
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