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77.SZ/2019. (VI. 20.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé történő átalakításáról és a Veszprémi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 51.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
79.SZ/2019. (VI. 24.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
80.SZ/2019. (VI. 25.) OBHE határozat munkacsoport létesítéséről
81.SZ/2019. (VI. 27.) OBHE határozat a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
82.SZ/2019. (VII. 1.) OBHE határozat munkacsoport létesítéséről
83.SZ/2019. (VII. 11.) 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
85.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE határozat a Főváros Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
86.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

12
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310.E/2019. (VI. 4.) OBHE határozat 2019. június hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
324.E/2019. (VI. 17.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
331.E/2019. (VI. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
345.E/2019. (VI. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
346.E/2019. (VI. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
347.E/2019. (VI. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
348.E/2019. (VI. 25.) OBHE határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
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350.E/2019. (VI. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
351.E/2019. (VI. 26.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
358.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
359.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
360.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
361.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
362.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
363.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
364.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
365.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
366.E/2019. (VI. 27.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
367.E/2019. (VI. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
376.E/2019. (VII. 5.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
377.E/2019. (VII. 5.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
378.E/2019. (VII. 8.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
386.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
387.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
388.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
317.E/2019. (VI. 12.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
332.E/2019. (VI. 19.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
343.E/2019. (VI. 24.) OBHE határozat
kijelölésének megszüntetéséről

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

368.E/2019. (VII. 1.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
391.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bírák kijelöléséről
411.E/2019. (VII. 17.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
344.E./2019. (VI. 25.) OBHE

határozat bíró Egri Törvényszékre történő kirendelésének
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meghosszabbításáról
371.E./2019. (VII. 2.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének

390.E./2019. (VII. 16.) OBHE határozat bírák Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendelésének
meghosszabbításáról
EGYÉB HATÁROZATOK
319.E/2019. (VI. 12.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
320.E/2019. (VI. 12.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

330.E/2019. (VI. 18.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

333.E/2019. (VI. 19.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
369.E./2019. (VII. 1.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
370.E/2019. (VII. 02.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

372.E/2019. (VII. 2.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
374.E/2019. (VII. 4.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

381.E/2019. (VII. 11.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
382.E/2019. (VII. 11.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettese vezetői
tisztségének megszűnéséről
383.E/2019. (VII. 11.) OBHE
tisztségének megszűnéséről

határozat a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettese

385.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

vezetői

határozott

389.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
399.E/2019. (VII.16.) OBHE határozat Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra beosztott
bírónak a Mohácsi Járásbíróságra történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
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PÁLYÁZATOK

21

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

25

400.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Balassagyarmati Törvényszék elnöki állásának pályázati
kiírásáról
401.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
402.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
403.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
404.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
405.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
406.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
407.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Dél-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
408.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat az Észak-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
409.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
410.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Közép-Duna-völgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati kiírásáról
A Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesének pályázati kiírása
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
349.E/2019. (VI. 25.) OBHE határozat
álláshelyre

41
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

392.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Szigetvári Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
393.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági

394.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Hatvani Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
395.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Jászberényi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
396.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Szolnok Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
397.E/2019. (VII. 16.) OBHE határozat a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
398.E/2019. (VII. 18.) OBHE határozat a Tiszaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
413.E/2019. (VII. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
414.E/2019. (VII. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre 415.E/2019. (VII. 18.) OBHE határozat
415.E/2019.(VII.18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
416.E/2019. (VII. 18.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy
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Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

428.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat a Nagykanizsai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
429.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
430.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

431.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Nagykanizsai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
EGYÉB pályázatok

44

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI KOORDINÁTOR-HELYETTESI PÁLYÁZATOK
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

48

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján létrehoztam „Az
új Be. hatályosulását támogató Munkacsoport”-ot.

HATÁROZATOK
77.SZ/2019. (VI. 20.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé történő
átalakításáról és a Veszprémi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2020. június hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
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 Veszprémi Törvényszék területén
2019. július 1-jei hatállyal egy járásbírósági bírói
álláshelyet (53. számú) kollégiumvezető-helyettesi
álláshellyé alakítok át.

80.SZ/2019. (VI. 25.) OBHE
határozat
munkacsoport létesítéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 30 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 44 fő

2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő
időszakra
„Per aspera ad astra munkacsoport-ot”
hozok létre a bírósági integritás, a bírák védelme és a
biztonság támogatása céljából.

A bírói létszám mindösszesen (85 fő) és a Veszprémi
Törvényszék engedélyezett létszáma (346 fő) változatlan.

A Munkacsoport feladatai:
integritási kérdőív előkészítése és a kitöltést
követően együttműködés az értékelésben,
közreműködés bírósági integritás tárgyú képzések
szervezésében és lebonyolításában,
tananyag kimunkálása integritás felelősök részére,
a tananyag gondozása, aktualizálása, bővítése,
az integritásfelelősök adminisztratív munkáját
segítő mintadokumentumok készítése,
egyedi állásfoglalás adása integritási tárgyú
megkeresésekre, továbbá
bíróságok és bírák védelmével kapcsolatos
intézkedési javaslat kidolgozása
A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a

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

79.SZ/2019. (VI. 24.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
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közreműködés a tervezetek véleményezésében,
legfontosabb
új
jogintézmények
bírósági
gyakorlatának nyomon követése,
képzések szakmai tartalmának meghatározása,
minőségbiztosítása,
igazgatási feladatok ellátásának támogatása,
szervezeti struktúra optimalizálása,
humánerőforrás-gazdálkodás optimalizálása,
ügyviteli változások kezelése,
adatgyűjtés
szempontjainak
meghatározása,
koordinálása,
elektronikus megoldások támogatása,
infrastrukturális fejlesztések támogatása,
regionális munkacsoportok jelzéseinek fogadása és
feldolgozása, működésük nyomon követése, egységes
fellépés koordinálása,
Kp. tananyag hatályosításának támogatása,
határozatminta
Benchbook
megírásának
koordinálása.

munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

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

81.SZ/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2018.El.I.D.42/50-2. számon 2019. június
20. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.

A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a
munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás rendelkezései az irányadóak.

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

82.SZ/2019. (VII. 1.) OBHE
határozat
munkacsoport létesítéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján

83.SZ/2019. (VII. 11.) 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

2019. július 10. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő
időszakra
„A Kp. hatályosulását támogató munkacsoport-ot”
hozok létre az Átmenet projekt zárása után a
Közigazgatási
perrendtartás
hatályosulásának
utánkövetése és zökkenőmentes alkalmazásának
elősegítése érdekében a kapcsolódó szakmai, igazgatásai
feladatok egységes kezelésének támogatása, illetve e
feladatok koordinálása céljából helyi (törvényszéki és
regionális) munkacsoportok bevonásával.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Székesfehérvári Törvényszék
területén 2019. július 15-ei hatállyal egy járásbírósági
bírói álláshelyet (35. számú) törvényszéki bírói álláshellyé
alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
július 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 46.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. pontját:

A Munkacsoport feladatai:
jogértelmezési kérdések gyűjtése és szintetizálása,
továbbítása a Kúria és a szakmai testületek részére,
jogszabály-módosítási
javaslatok
gyűjtése,
szintetizálása,
ágazati
szabályozás
változásának
figyelése,
módosítási
javaslatok
hatásainak
értékelése,

1. Bírói létszám:
1.1.Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 19 fő
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Törvényszéki bírói létszám összesen: 33 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 41 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 49 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

85.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a Főváros Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a Büntető
Kollégiumban két kollégiumvezető-helyettes működik.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

86.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Veszprémi
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a Büntető
Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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dr. Mészár Rózát, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost 2019. december 29. napjával,
dr. Hegyi Lászlót Attilát, a Kunszentmártoni Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót 2020. január 16.
napjával,
dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronikát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2020. január 23.
napjával - a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
Aranyosné dr. Váradi Erzsébetet, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2019. december
20. napjával,
Kisvárdainé dr. Orosházi Ágnest, a Miskolci Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót,
dr. Szabó Istvánt, a Miskolci Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót
2019. december 29. napjával,
dr. Csiki Pétert, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökét,
dr. Földesi Margitot, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
Gieszné dr. Boda Orsolya Ilonát, a Székesfehérvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
dr. Soósné dr. Steffler Györgyit, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót,
Türkné dr. Katona Annát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót
2019. december 30. napjával,
Táborosné dr. Varga Rozáliát, a Jászberényi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2019. december 31.
napjával,
dr. Vitkovic Danicát, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
bíráját 2020. január 15. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel bírói tisztségéből

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

dr. Bereczki Istvánt, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Bodnár Beátát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Gál Csilla Emesét, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
Gömöriné dr. Fehér Zsuzsannát, a Hevesi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Horváth Balázst, a Dunakeszi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Hefferné dr. Vida Viktóriát, a Kaposvári Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Jeszenszki Vandát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Kotosmann Krisztinát, a Debreceni Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Köböl Dánielt, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Krekó Zsófiát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Palkó Zsófiát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Provaznik Balázst, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Sárosi Veronikát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Szántó Dórát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát
a 2019. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamra,

felmentette.

dr. Balogh Erikát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkárt,
dr. Horváth Elvirát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát
a 2019. július 15. napjától 2022. július 14. napjáig terjedő időtartamra,

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
310.E/2019. (VI. 4.) OBHE
határozat
2019. június hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

Hegedüsné dr. Szabó Ildikót, a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Répási Editet, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját
2019. július 1. napjától határozatlan időre bíróvá

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján

kinevezte,

2019. június 1. napjától
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331.E/2019. (VI. 18.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

a Kúrián
dr. Csentericsné dr. Ágh Bíró Ágnes bírónak
kúriai tanácsos címet,
2019. június 4. napjától
a Tatabányai Törvényszéken
dr. Bartus Erika tanácselnöknek,
címzetes táblabíró címet,

Dr. Petrovits Gergelyt, a Hatvani Járásbíróság bíráját
az Egri Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a
Gyöngyösi Járásbíróság elnökhelyettesévé történő kinevezésére tekintettel - a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
2019. július 1. napjától a Gyöngyösi Járásbíróságra áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2019. június 1. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Dóri Tamás Tibornak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának,
dr. Ferenczy Annamáriának, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírájának,
a Szombathelyi Törvényszék illetékességi területén
dr. Baráth Attilának, a Körmendi Járásbíróság elnökének
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

345.E/2019. (VI. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bírói cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további
viselésére

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Molnárné
dr. Mészáros Noémi bírót – a 189.E/2019. (III.21.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. július
1. napjával a Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

2019. június 1. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Kriston Róbert, a Miskolci Járásbíróság elnökhelyettese,
a Szombathelyi Törvényszék illetékességi területén
dr. Sámson Ferenc, a Szombathelyi Járásbíróság bírája,
jogosult.		
				

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

346.E/2019. (VI. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Demeter
Kinga Mária bírót – a 224.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. július 1. napjával a Bicskei Járásbíróságról a Székesfehérvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
324.E/2019. (VI. 17.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Aszódi Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját a Budapest Környéki Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökévé
történő kinevezésére tekintettel - a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2019. július 1. napjától a Budapest Környéki
Törvényszékre áthelyezem.

347.E/2019. (VI. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Nagyné dr.
Drahos Ibolya bírót – a 79.E/2019. (II. 6.) OBHE határo-
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358.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

zattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. szeptember 1.
napjával a Budapest Környéki Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Hefferné
dr. Vida Viktória bírót – a 163.E/2019. (III. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Nagyatádi Járásbíróságra osztom be.

348.E/2019. (VI. 25.) OBHE
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének b) pontja bc)
alpontja alapján – mivel a bírói tanács a Bjt. 15. § (2a)
bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségének nem
tett eleget - a Fővárosi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos
ítélőtáblai bírói (81. számú) álláshely betöltésére, a Bírósági Közlöny 2019/1. számában a 78.E/2019. (II.6.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

359.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Jeszenszki
Vanda bírót – a 125.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

350.E/2019. (VI. 26.) 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. Sztana
Beatrix Edit bírót – a 190.E/2019. (III.21.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. július 15. napjával az Érdi Járásbíróságról a Makói Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

360.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kotosmann
Krisztina bírót – a 192.E/2019. (III. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Debreceni
Járásbíróságra osztom be.

351.E/2019. (VI. 26.) 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 Haászné dr.
Recskó Viktória Zsuzsanna bírót – a 181.E/2019. (III. 21.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019.
szeptember 1. napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

361.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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re tekintettel – 2019. július 1. napjával a Ceglédi Járásbíróságra osztom be.

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Köböl Dániel bírót – a 129.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

365.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

362.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Sárosi Veronika bírót – a 126.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Krekó
Zsófia bírót – a 123.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

366.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

363.E/2019. (VI. 27.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szántó
Dóra bírót – a 128.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Budapesti XX.,
XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Palkó
Zsófia bírót – a 127.E/2019. (II. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. július 1. napjával a Budai Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

367.E/2019. (VI. 28.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Varga Erzsébet bírót – a 228.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. július 15. napjával a
Gödöllői Járásbíróságról a Budakörnyéki Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

364.E/2019. (VI. 27.) 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. Provaznik
Balázs bírót – a 178.E/2019. (III. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésé-
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376.E/2019. (VII. 5.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

zsanna bírót – a 272.E/2019. (V. 20.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. szeptember 1. napjával a Ceglédi Járásbíróságról a Kecskeméti Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth Elvira bírót – a 110.E/2019. (II. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. július 15. napjával a Szolnoki Járásbíróságra osztom be.

387.E/2019. (VII. 16.) 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. Oros Ágnes
Katalin bírót – a 229.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. augusztus 1. napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

377.E/2019. (VII. 5.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Balogh Erika bírót – a 179.E/2019. (III. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. július 15. napjával az Érdi Járásbíróságra osztom be.

388.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Békefiné dr.
Süveg Mónika bírót – a 230.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. augusztus
1. napjával a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról a
Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

378.E/2019. (VII. 8.) 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. Lukács Ivett
bírót – a 231.E/2019. (IV. 18.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. augusztus 1. napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

KIJELÖLÉSEK
317.E/2019. (VI. 12.) 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. Molnár
Saroltát, az Egri Járásbíróság bíráját 2019. június 15. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

386.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Karasz Zsu-
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332.E/2019. (VI. 19.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

it 2019. július 22. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. §
(4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Kóródi
Krisztinát, a Füzesabonyi Járásbíróság bíráját 2019. július
1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

411.E/2019. (VII. 17.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Demeter Kinga Máriát, a Székesfehérvári Törvényszék bíráját 2019. augusztus 1. napjától közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

343.E/2019. (VI. 24.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelölésének megszüntetéséről

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

Dr. Kiss Gizellának, a Nagykőrösi Járásbíróság bírósági
titkárának a bírósági közvetítői kijelölését – a törvényszék elnökének javaslatára – 2019. július 1. napjával
megszüntetem.

KIRENDELÉSEK
344.E./2019. (VI. 25.) OBHE
határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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. § (1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásával
– dr. Matisz Natáliának, a Debreceni Járásbíróság bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra az Egri Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

368.E/2019. (VII. 1.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Palkó Zsófiát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. július
5. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

391.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírák kijelöléséről

371.E./2019. (VII. 2.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – hozzájárulásukkal – dr. Gál
Csilla Emesét, dr. Krekó Zsófiát, dr. Bodnár Beátát és dr.
Jeszenszki Vandát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírá-

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
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beosztott bíró hivatali beosztását 2019. július 4. napjától
2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

31. § (1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásával
– dr. Feledi Tamásnak, a Miskolci 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

320.E/2019. (VI. 12.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

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

390.E./2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
bírák Székesfehérvári Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Mizsák
Georgina Mária Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. július 1. napjától 2020.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 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. § (1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében – hozzájárulásukkal dr. Bótor Szabolcsot, a Veszprémi Törvényszék tanácselnökének,
dr. Szakács Katalinnak és
dr. Szimicsku Editnek, a Veszprémi Törvényszék bíráinak,
dr. Laczkó Henriettnek, a Veszprémi Járásbíróság bírájának, – eredeti ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása mellett – 2019. szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra a Székesfehérvári
Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

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

330.E/2019. (VI. 18.) 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. Szigeti Istvánt, a Mohácsi Járásbíróság bíráját 2019. augusztus 15.
napjától 2019. november 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

EGYÉB HATÁROZATOK

333.E/2019. (VI. 19.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

319.E/2019. (VI. 12.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Angyal
László, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. június 30. napjával megszünte-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter-Sztankó Ágnes Márta Országos Bírósági Hivatalba
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372.E/2019. (VII. 2.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának
megszüntetéséről

tem, és 2019. július 1. napjától a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

369.E./2019. (VII. 1.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári
megbízás megszűnéséről

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

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdése, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) és d)
pontja alapján

374.E/2019. (VII. 4.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

•
dr. Bodnár Beáta, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárának a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
szóló büntető ügyszakos és
•
dr. Kotosmann Krisztina, a Debreceni Törvényszék
bírósági titkárának a Debreceni Ítélőtábla illetékességi
területére szóló polgári-gazdasági ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2019. július 1-ei hatállyal megszűnik.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Ferenczy
Katalint, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bíráját 2019. augusztus 26. napjától 2020. február 9.
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

370.E/2019. (VII. 02.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Hornyák
Szabolcs János Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. július 15. napjától 2020.
július 14. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Zámbó Ágnes, a Pécsi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetője vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2019. július
14. napjával megszűnik, ezért őt 2019. július 15. napjától
a Pécsi Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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382.E/2019. (VII. 11.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről

389.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdés c) pontja, és az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 7. §
c) pontja alapján
•
dr. Szűcs Zoltán, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárának a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
szóló büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2019. július 31-ei hatállyal megszűnik.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy Müllerné dr. Hradszky
Erzsébet, a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel – 2019. július 14. napjával megszűnik, ezért őt
2019. július 15. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

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

383.E/2019. (VII. 11.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

399.E/2019. (VII.16.) OBHE
határozat
Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra beosztott bírónak
a Mohácsi Járásbíróságra történő beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Pleskó Krisztina
Zsuzsanna, a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2019. július 14. napjával megszűnik, ezért őt
2019. július 15. napjától a Tatabányai Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Tóth András Országos Bírósági Hivatalba 2019. július 15. napjáig
beosztott bírót a beosztás lejáratára tekintettel 2019. július 16. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Mohácsi Járásbíróságra beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

385.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Balogh Erikát, az Érdi Járásbíróság bíráját 2019. július 17. napjától
2020. július 16. napjáig terjedő határozott időtartamra
az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte
dr. Rutkai Évát,
dr. Vuleta Csabát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráit
2019. július 1. napjától,
dr. Szalai Gézát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját 2019. szeptember 1. napjától
határozatlan időre a Fővárosi Ítélőtáblára tanácselnöki
munkakörbe.
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dr. Sinkó Vilmost, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját a
2019. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Zalaegerszegi Járásbíróság elnökévé.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Aszódi Lászlót 2019. július 1. napjától határozatlan
időre a Budapest Környéki Törvényszékre tanácselnöki
munkakörbe.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

Az Egri Törvényszék elnöke

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke

kinevezte

dr. Petrovits Gergelyt a 2019. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Gyöngyösi Járásbíróság elnökhelyettesévé,

1. a Bírósági Közlöny 2019. évi 3. számában, a Szentendrei Járásbíróság elnöki álláshelyének (90. számú)
betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2)
bekezdés második fordulata alapján eredménytelenné
nyilvánította.

kijelölte

Nyikesné dr. Lázár Erzsébetet, az Egri Törvényszék bíráját a 2019. július 1. napjától határozatlan időre,
dr. Kardos Dórát, az Egri Törvényszék bíráját a 2019.
július 15. napjától 2020. júléius 14. napjáig terjedő időtartamra
büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

2. a Bírósági Közlöny 2019. évi 4. számában, a Budapest
Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoport
csoportvezető bírói álláshelyének (31. számú) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó Bjt. 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján
eredménytelenné nyilvánította.

A Fővárosi Törvényszék elnöke

A Miskolci Törvényszék
elnöke

kinevezte

dr. Gáti Péter Gyulát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját a 2019. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság csoportvezető bírájává.

a Bírósági Közlöny 2019. évi 2. számában, a Miskolci
Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető-helyettes
álláshelyének (60. számú) betöltésére kiírt pályázatot
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Győri Törvényszék elnöke
kinevezte

PÁLYÁZATOK

dr. Hammerné dr. Kiss Eleonórát, a Győri Járásbíróság
bíráját a 2019. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig terjedő időtartamra Győri Járásbíróságra csoportvezető bírói munkakörbe.

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

kinevezte

dr. Lajcsik Szabolcsot, a Kőszegi Járásbíróság elnökét a
2019. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Kőszegi Járásbíróság elnökévé.

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

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
kinevezte
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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.

eseteket kivéve az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.

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.

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

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.

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

1. A bírói állások meghirdetése

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

1.1. Az üres bírói álláshelyek pályázat útján tölthetők
be. A pályázatot a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott
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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.

mokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.

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.

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:

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A bírósági fogalmazói 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 fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében pályázat útján kell betölteni.
A bírósági fogalmazói állásokra azok a cselekvőképes
magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a
szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi állam- és
jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-a
(4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük
szemben nem áll fenn.

5. A pályázatok elbírálása

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A motivációs levél
terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel, géppel
írott – A/4-es oldal lehet.

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

A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:
•
a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoi-palyazatok linkről letölthetők)
•
motivációs levelet
•
a pályázó önéletrajzát
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését
tanúsító egyetemi igazolást
•
a kiállításától számított kilencven napnál nem ré-

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 pontszá-
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•
amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát
követően szerez jogosultságot többletpontra, az ezt igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga megkezdésének
időpontjáig rendelkezésre álljon.

gebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5)
bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B.
§-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni,
úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat
érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat
kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről a bíróság
elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást
•
a bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlatról az
adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást
•
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
•
a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített
másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude”
(„praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
•
a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
•
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat
igazoló okirat másolatát
•
nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési
lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1.,
2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
•
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát
•
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát.

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás)
tájékozódhatnak.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
263. § (2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdés a) és c-d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, felsőfokú
iskolai végzettséggel és végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3.
helyezést ért el vagy különdíjat kapott, elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése útján
hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.

A munkáltató a végrehajtási ügyintézői szakvizsga meg
szerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
13.§ (6) bekezdése értelmében - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen benyújtható
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
•
a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és

A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel - hatósági
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§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy
a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban:
(Rendelet) szerint:
- Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását igazoló okiratok
eredeti példányát vagy azok közjegyző által hitelesített
másolatát,
- a személyes adatait és a rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.

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

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük.
A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a
pályázat kiírója elutasítja.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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

400.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék elnöki
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 Balassagyarmati
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
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.
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401.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 22. 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 Zalaegerszegi 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 pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

402.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szekszárdi Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szekszárdi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
a Szekszárdi Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihí-
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az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az
ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése).

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 beérkezésének határideje:
2019. augusztus 22. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

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

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

403.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

404.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
az Észak-magyarországi Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Közép-dunántúli
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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 Országos Bírósági Hivatal
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti 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 az Országos Bírósági Hivatal
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
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és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az
ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése).

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az
ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

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

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

405.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

406.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Észak-dunántúli
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Dél-dunántúli
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

A bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti 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 az Országos Bírósági Hivatal
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti 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 az Országos Bírósági Hivatal

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
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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 Országos Bírósági Hivatal
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az
ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése).

A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
az ítélkezés időszerűségének és megalapozottságának biztosítása (az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.

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

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

407.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Dél-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati
kiírásáról

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

408.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
az Észak-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati
kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Dél-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium közigazgatási ügyszakos kollégiumvezető-helyettesi tisztségére
pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Észak-alföldi
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium munkaügyi ügyszakos kollégiumvezető-helyettesi tisztségére

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
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409.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati
kiírásáról

pályázatot hirdet.
A bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti 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 az Országos Bírósági Hivatal
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
közigazgatási ügyszakos kollégiumvezető-helyettesi
tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
az ítélkezés időszerűségének és megalapozottságának biztosítása (az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése).

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak:
a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
az ítélkezés időszerűségének és megalapozottságának biztosítása (az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése),
a Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben az egységes gyakorlat kialakulásának elősegítése,
a közigazgatási perekben másodfokon kizárólagos
illetékességgel eljáró Fővárosi Törvényszék egységes
joggyakorlata kialakulásának támogatása és e gyakorlat

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
a kollégium előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás
szükségessége,
az ítélkezés időszerűségének és megalapozottságának biztosítása (az ügyhátralék, illetve a hosszú pertartamú ügyek számának és ügyhátralékon belüli arányának csökkentése).

megismertetése az első fokon eljáró közigazgatási és
munkaügyi bíróságokkal,
az emberi erőforrásokkal gazdálkodás, különös
tekintettel a megtörtént és várható létszámfejlesztések
személyi és tárgyi kihatásainak kezelésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. em. 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 16.30 óra.

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

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

410.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Közép-Duna-völgyi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi állásának pályázati
kiírásáról

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

A Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettese pályázatot hirdet

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Közép-Duna-völgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
munkaügyi ügyszakos kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot hirdet.

a Salgótarjáni Járásbíróság elnöki (21. számú) álláshelyének betöltésére.

A bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti 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 az Országos Bírósági Hivatal
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 Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 20. napja 13.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

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

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke pályázatot hirdet

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

1. a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság elnöki (217. számú) álláshelyének betöltésére.

2. az Érdi Járásbíróság elnökhelyettesi (238. 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 Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,

A pályaműnek tartalmaznia kell az Érdi Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
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− 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.

− 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 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.).

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

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki (128. 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 Büntetés-végrehajtási
Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket
és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

A pályaműnek tartalmaznia kell a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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 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 pályaműnek tartalmaznia kell a Büntető 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 Fővárosi Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (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:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 30. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

2. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki (675. számú) álláshelyének betöltésére.

1. a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi (8. 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.
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Büntető 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 csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék 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 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (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 30. napja.

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

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

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

4. a Pesti Központi Kerületi Bíróság (B.I. Csoport),
büntető ügyszakos csoportvezető bírói (397. számú)
álláshelyének betöltésére.

3. a Fővárosi Törvényszék (Büntető Kollégium), büntető ügyszakos csoportvezető bírói (81. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla nemzetközi ügyekben szerzett büntető ügyszakos bírói
gyakorlatnak, 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 B. I. Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvaló-
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− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék 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.

sításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék 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 30. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 30. napja 16.00 óra.

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

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

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

5. a Pesti Központi Kerületi Bíróság (B.III. Csoport),
büntető ügyszakos csoportvezető bírói (288. számú)
álláshelyének betöltésére.

a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki
(83. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Gyulai Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 30. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

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

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökhelyettesi (57.
számú) álláshelyének betöltésére.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki (118. számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kazincbarcikai Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 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 pályaműnek tartalmaznia kell a Pécsi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− 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 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. szeptember 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

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

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi (100. számú) álláshelyének betöltésére.

a Szegedi Törvényszék egy polgári ügyszakos tanácselnöki (6. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszer-
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szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék 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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 21. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

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

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki (60. számú) álláshelyének betöltésére.

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Tatai Járásbíróság elnöki (28. számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A 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 Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatai Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell
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ság 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 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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 16. napja.
A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. október 18. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkársága (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Veszprémi Járásbíróság elnökhelyettesi (38. számú) álláshelyének betöltésére.

2. a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégium kollégiumvezető-helyettesi (53. számú) álláshelyének
betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Veszprémi Járásbíró-
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Büntető 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 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 pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1055 Budapest, Markó u. 16.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

392.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Szigetvári Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
A Szigetvári Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (72. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. január
10. napjáig elhalasztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 20. napja 15.30 óra.

393.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Gödöllői Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (145. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

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

349.E/2019. (VI. 25.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel u. 6.)

A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai bírói (81. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja.
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394.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Hatvani Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

bírósági bírói (57. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. január 10.
napjáig elhalasztom.

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

A Hatvani Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (63. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. január 10.
napjáig elhalasztom.

398.E/2019. (VII. 18.) OBHE
határozat
a Tiszaújvárosi Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

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

395.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Jászberényi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

A Tiszaújvárosi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (168. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. január
10. napjáig elhalasztom.

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

A Jászberényi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (71. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. január
10. napjáig elhalasztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

413.E/2019. (VII. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

396.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Szolnok Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

A Szentendrei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (181. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Szolnoki Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (46. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. január 10.
napjáig elhalasztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szentendrei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2000 Szentendre, Dózsa György u. 85.)

397.E/2019. (VII. 16.) OBHE
határozat
a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

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

A Szegedi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járás-
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414.E/2019. (VII. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

416.E/2019. (VII. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A Budapest Környéki Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (49. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szigetszentmiklósi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2310
Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.)

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

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

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

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

415.E/2019. (VII. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (606. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (42. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának és
a büntetés-végrehajtási jog területén szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

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

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

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

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

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

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

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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428.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a Nagykanizsai Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Nagykanizsai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (58. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. január
10. napjáig elhalasztom.

431.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Nagykanizsai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Nagykanizsai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (50. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

429.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. augusztus 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Nagykanizsai Járásbíróság Elnöki Titkársága (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

A Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (66. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020.
január 10. napjáig elhalasztom.

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

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK

430.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI
KOORDINÁTOR-HELYETTESI PÁLYÁZATOK

A Fővárosi Ítélőtáblán egy gazdasági ügyszakos ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 72. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
1. az európai jogi szaktanácsadók polgári-gazdasági
ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel,
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek, a gazdasági peres
ügyszakban szerzett bírói gyakorlatnak van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 5. napja 15.00 óra.
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dományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral.

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai irányító, szervező munkát részletesen bemutató pályaművet,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral.

A tisztség betöltésének időpontja:
2019. november 25. napja.
A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2019. szeptember 20. napja

A tisztség betöltésének időpontja:
2019. december 16. napja.

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2019. szeptember 20. napja

3. az európai jogi szaktanácsadók közigazgatási ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel,
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai irányító, szervező munkát részletesen bemutató pályaművet,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral.

2. az európai jogi szaktanácsadók büntető ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel,
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai irányító, szervező munkát részletesen bemutató pályaművet,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tu-

A tisztség betöltésének időpontja:
2019. november 25. napja.
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a Fővárosi Törvényszéki KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
- 2 közigazgatási ügyszakos
a Dél-Dunántúli KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó bírói tisztség betöltésére.

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2019. szeptember 20. napja

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,
akinek az európai uniós jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretei vannak,
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú
államilag elismert komplex (korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral vagy a koordinátor-helyettesekkel.

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet
a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli) illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 3 büntető ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
az Észak-Magyarországi KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
a Közép-Duna-Völgyi KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Közép-Dunántúli KMRK illetékességi területén
- 1 munkaügyi ügyszakos
az Észak-Alföldi KMRK illetékességi területén
- 1 közigazgatási ügyszakos
az Észak-Dunántúli KMRK illetékességi területén
- 1 közigazgatási ügyszakos

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2019. szeptember 13. napja
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.
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EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓ TITKÁRI
PÁLYÁZAT

o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral vagy a koordinátor-helyettesekkel.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az
OBH elnökéhez benyújtani.

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli) illetékességi területén
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 büntető ügyszakos
- 1 közigazgatási ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó titkári tisztség betöltésére.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2019. szeptember 13.
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke
és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon
belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Fővárosi Törvényszéken 			

5

A Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettese
A Balassagyarmati Járásbíróságon		
1
a Salgótarjáni Járásbíróságon			
1

A tisztség betöltésére az a bírósági titkár pályázhat, aki
az európai jog területén magas szintű elméleti és
gyakorlati ismeretekkel
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú
államilag elismert komplex (korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint hogy

az Egri Törvényszék elnöke
az Egri Járásbíróságon 				

1

a Gyulai Törvényszék elnöke
a Békéscsabai Járásbíróságon 			
a Gyulai Járásbíróságon 				

1
1

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Kaposvári Járásbíróságon 			
a Fonyódi Járásbíróságon			

1
1

a Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Kecskeméti Járásbíróságon 			

1

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
a Nyíregyházi Törvényszéken			

1

a Szekszárdi Törvényszék elnöke
a Szekszárdi Járásbíróságon 			

1

a Székesfehérvári Törvényszék elnöke
a Dunaújvárosi Járásbíróságon 			
1
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a Szolnoki Törvényszék elnöke
a Szolnoki Járásbíróságon 			

1

HÍREK

a Szombathelyi Törvényszék elnöke
a Szombathelyi Járásbíróságon 			

2

Igazolványok érvénytelenítése

a Veszprémi Törvényszék elnöke
Veszprémi Járásbíróságon			

2

Végrehajtó-helyettesi igazolvány
Dr. Vass Tamás önálló bírósági végrehajtó-helyettes
DE 951386 számú bírósági végrehajtó-helyettesi igazolványa elveszett.

fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot hirdet.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2019. augusztus 23. napja 14.00 óra.

A bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány 2019. július 10. napjától érvénytelen.

Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2019. szeptember 4. napja.

Dr. Benedek Lászlónak, a Barcsi Járásbíróság bírájának
az AA 110964 számú bírói igazolványa,
Májer Évának, a Nyíregyházi Törvényszék tisztviselőjének a BA 171531 számú,
Takács-Pillár Juliannának, a Debreceni Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 175366 számú,
Komlósi Anikónak, a Debreceni Járásbíróság tisztviselőjének a BA 162990 számú,
Molnár Bernadett Juliannának, a Debreceni Járásbíróság tisztviselőjének a BA 181686 számú,
Domján Sándornak, a Szegedi Törvényszék gépkocsivezetőjének a BA 185681 számú,
Szalai Sándornak, a Debreceni Járásbíróság fizikai alkalmazottjának a BA 175399 számú,
Konrád Istvánnak, a Veszprémi Törvényszék tisztviselőjének a BA 175453 számú,
Hunyadi Zoltánnak, a Siklósi Járásbíróság rendészének
a BA 186410 számú,
Zab Gergelynek, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság fizikai dolgozójának a BA 185218 számú,
Vörös Gábornak, a Komáromi Járásbíróság igazságügyi
alkalmazottjának a BA 189217 számú,
dr. Mátyus Imre Kálmánnak a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárának a BC 605188 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2019. szeptember 19. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. október 25. napja.
Az állások betöltésének időpontja:
2019. november 4. napja.
A pályázatok beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
1 példányban postai úton vagy személyesen - igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával - kell benyújtani olyan
időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó
napján megérkezzen.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék területén (Pesti Központi Kerületi Bíróság) egy végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2019. augusztus 23. napja 16.00 óra.
A pályázatok beadásának helye
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. vagy Elnöki Kezelőiroda II. em. 16.).
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