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13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás a bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról
14/2019. (IX. 12.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

25

84.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
87.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén öt járásbírósági bírói és egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
88.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy katonai csoportvezető
bírói álláshely csoportvezető bírói álláshellyé, egy törvényszéki bírói álláshely katonai bírói álláshellyé
és egy járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
89.SZ/2019. (VII. 31.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
90.SZ/2019. (VIII. 14) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
91.SZ/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
92.SZ/2019. (IX. 12.) OBHE határozat a 2020. év központi oktatási tervéről
93.SZ/2019. (IX. 13.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
94.SZ/2019. (IX. 18.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
96.SZ/2019. (IX. 18.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén három járásbírósági
bírói álláshely megszüntetéséről és a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
97.SZ/2019. (IX. 18.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén öt járásbírósági bírói és két
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
98.SZ/2019. (IX. 19.) OBHE határozat a Debreceni Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely járásbírósági csoportvezető bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Debreceni
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
99.SZ/2019. (IX. 19.) OBHE határozat a Kúrián egy kúriai bírói álláshely rendszeresítéséről és a Kúria
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engedélyezett létszámáról szóló 53.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

SZEMÉLYI RÉSZ
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34

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

35

352.E/2019. (VI. 26.) OBHE
címekről

határozat 2019. július hónapban kötelezően adományozandó bírói

444.E/2019. (VIII. 6.) OBHE határozat 2019. augusztus hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
424.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
425.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
433.E/2019. (VII. 25.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
436.E/2019. (VII. 30.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
419.E/2019. (VII. 19.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
443.E/2019. (VIII. 5.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
446.E/2019. (VIII. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
447.E/2019. (VIII. 12.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
449.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
450.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
451.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
452.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
453.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
454.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
455.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
456.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
457.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
458.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
459.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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határozat a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettesének

462.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről és áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
422.E/2019. (VII. 22.) OBHE
kijelöléséről

határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bírák

432.E/2019. (VII. 25.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
KIRENDELÉS
435.E./2019. (VII. 30.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
442.E./2019. (VIII. 5.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
445.E./2019. (VIII. 7.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
476.E/2019. (IX. 11.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendeléséről
478.E./2019. (IX. 12.) OBHE határozat bírák Budapest Környéki Törvényszékre történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
373.E/2019. (VII. 4.) OBHE határozat bíró kirendelésének megszüntetéséről és az Országos
Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő beosztásáról
375.E/2019. (VII. 5.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Budapest Környéki Törvényszékre történő beosztásáról
380.E/2019. (VII.11.) OBHE határozat bíró kirendelésének megszüntetéséről és az Országos
Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő beosztásáról
384.E/2019. (VII. 11.) OBHE határozat bíró kirendelésének megszüntetéséről és az Országos
Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra történő beosztásáról
412.E/2019. (VII.17) OBHE határozat bíró kirendelésének megszüntetéséről és az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő beosztásáról
418.E/2019. (VII. 18.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Budapest Környéki Törvényszékre történő beosztásáról
420.E/2019. (VII. 19.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

421.E/2019. (VII. 19.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

423.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
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426.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
427.E/2019. (VII.22.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Kecskeméti Járásbíróságra történő beosztásáról
434.E/2019. (VII. 25.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
437.E/2019. (VII.30.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről és a Váci Járásbíróságra történő beosztásáról
438.E/2019. (VII. 30.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
439.E/2019. (VII. 31.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozatlan

440.E/2019. (VIII. 01.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
441.E/2019. (VIII. 01.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
448.E/2019. (VIII. 15.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
460.E/2019. (VII.26.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
463.E/2019. (VIII. 26.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
464.E/2019. (VIII. 27.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
465.E/2019. (VIII. 27.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
466.E./2019. (VIII. 28.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás megszűnéséről
467.E/2019. (VIII. 29.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
471.E/2019. (IX. 03.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
473.E/2019. (IX. 5.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
475.E/2019. (IX. 9.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
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PÁLYÁZATOK

46

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

48

496.E/2019. (IX. 19.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
497.E/2019. (IX. 19.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Tatabányai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK

55

480.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
481.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Bicskei Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
482.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat a Miskolci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
483.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat a Szentesi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
484.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szentendrei Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
485.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági
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Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy

487.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
488.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
489.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

490.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

491.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

492.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

493.E/2019. (IX. 18.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

500.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
501.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
502.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
503.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
504.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK

59

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

60

Halálozás
Igazolványok érvénytelenítése

8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/7-8. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
meg kell felelniük az Ibtv.-ben és a BM rendeletben
a 4. (Kiemelt bizalmasságú) biztonsági osztályra
meghatározott rendelkezéseknek.

UTASÍTÁSOK
13/2019. (VII. 26.) OBH
utasítás
a bírósági szervezet informatikai biztonsági
szabályzatáról

(3) Az (1) bekezdés második fordulatában meghatározott
bíróság elnöke a bíróság (1) bekezdésben meghatározott
szabályzatát az OBH informatikáért felelős szervezeti
egysége vezetőjének annak kiadását, illetve módosítását
követő 3 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi.

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

5. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti a bírósági szervezetek informatikai
rendszereinek biztonságos működtetéséről szóló 2004.
évi 4. számú OIT szabályzat.

1.
§
Az
utasítás
célja,
hogy
informatikai
biztonsági szabályzat kiadásával – figyelemmel
az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a
továbbiakban: Ibtv.), valamint az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági,
valamint a biztonságos információs eszközökre,
termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló
41/2015. (VII.15.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM
rendelet) meghatározott rendelkezésekre – elősegítse
a bírósági szervezet közös informatikai rendszereinek
védelmét.

6. § A bíróság elnöke a 4. § (1) bekezdésben
meghatározott szabályzatot az utasítás hatályba lépését
követő 90 napon belül adja ki.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

14/2019. (IX. 12.) OBH
utasítás
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

2. § Az utasítás hatálya a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. § a) – c)
pontjában meghatározott bíróságra (a továbbiakban:
bíróság), valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a
továbbiakban: OBH) terjed ki.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, utalással a 76. § (3) bekezdésére
- figyelemmel az Országos Bírói Tanács és a Kúria
elnökének véleményére, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.
(I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső
kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - a
következő utasítást adom ki:

3. § A bírósági szervezet Informatikai Biztonsági
Szabályzata (a továbbiakban: IBSZ) az OBH-ra és a
bíróságra kötelező. Az OBH elnöke az IBSZ-t a bíróságok
központi intranetes honlapján teszi közzé.
4. § (1) Az OBH és a bíróság elnöke a helyi
sajátosságoknak, különösen a szervezeti felépítésnek,
informatikai beszerzési- és engedélyezési eljárásrendnek,
nyilvántartásoknak,
beléptetési
szabályoknak
megfelelően az IBSZ alkalmazását elősegítő kiegészítő
informatikai biztonsági szabályokat állapít meg.

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) 3. § h)-m) pontja helyébe a következő h)-

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályoknak
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m) pont lép, és egyidejűleg a § a következő n) ponttal
egészül ki:
(E szabályzat alkalmazásában)
„h) ingóság: az ingatlan kivételével a számviteli törvény
szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki
berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet;
i) karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését
szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve
a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb
időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást
és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet,
amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell
végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres
helyreállítását eredményezi;
j) maradvány: a költségvetési év során a bevételek
és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység
bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési
maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és
kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány;
k) költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás
pénzügyi
alapjai
kivételével
az
államháztartás
központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben
nyújtott támogatások, ide nem értve az adományokat,
segélyeket, felajánlásokat, a jogszabály alapján
nyújtott családtámogatásokat, az energiafelhasználási
támogatásokat, a közfoglalkoztatási támogatásokat;
l) kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok és az
európai uniós források felhasználása során az idegen
pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére
fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére,
költségvetési támogatás biztosítására irányuló vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat;
m) támogatott tevékenység: az európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési támogatás esetén a projekt,
egyéb költségvetési támogatás esetén az a jogszabályban,
támogatói okiratban, támogatási szerződésben megjelölt
tevékenység - ideértve a kedvezményezett működését is
- feladat, amely során felmerült költségek megtérítését
a költségvetési támogatás részben vagy egészben
biztosítja;
n) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának
időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása,
felfüggesztése.”

3. § A gazdálkodási szabályzat 36. §-át követően a
következő alcím címmel és 36/A. §-sal egészül ki:

2. § A gazdálkodási szabályzat 34. § (2) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési szerv elhelyezési céllal kizárólag az MNV
Zrt. előzetes jóváhagyásával)
„a) indíthat ingatlan tulajdonjogának az állam javára
történő megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más
eljárást,”

7. § Hatályát veszti a bíróságok és az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás módosításáról szóló 2/2019. (I. 17.)
OBH utasítás.

„Tárgyi eszközök és immateriális javak intézmények
közötti üzemeltetésre történő átadása és a
vagyonkezelői jog átruházása
36/A. § (1) A Fejezet hatálya alá tartozó költségvetési
szervek
vagyonkezelésében
lévő
ingatlanok
vagyonkezelői jogának egymás közötti közvetlen - az
MNV Zrt. és a fejezetet irányító szerv előzetes egyetértése
nélkül történő - átruházása nem megengedett.
(2) A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal (a
továbbiakban: OBH) a meglévő ingóságok állományát
írásbeli megállapodással pénzmozgás nélkül is
módosíthatják az ingóságok
a) üzemeltetésre átadásával vagy
b) vagyonkezelői jog átruházásával.
(3) Az ingóságok Fejezeten belüli üzemeltetésre
átadásával és a vagyonkezelői jog átruházásával
kapcsolatos
eljárásrendet,
hatásköröket,
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeket a
szabályzat 11. melléklete szabályozza.”
4. § A gazdálkodási szabályzat
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c) 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
d) a 4. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
6. § (1) A költségvetési szervek a jelen utasítás
hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek
a gazdálkodási szabályzat 4. § (5) bekezdésében
meghatározott rendelkezéseiket felülvizsgálni és e
szabályzattal való összhangjukat megteremteni.
(2) Az OBH és a bíróságok a jelen utasítás hatálybalépését
követő 120 napon belül kötelesek lefolytatni az utasítás
hatálybalépésének időpontjáig a bíróságok részére
átadott, de az OBH vagyonkezelésében lévő ingóságok
Fejezeten belüli üzemeltetésre átadásával és a
vagyonkezelői jog átruházásával kapcsolatos eljárást a
gazdálkodási szabályzat 11. mellékletének megfelelően.

dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 14/2019. (IX. 12.) OBH utasításhoz
„1. melléklet az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasításhoz
Adatszolgáltatási kötelezettségek
Határideje

Tárgya

Címzettje

Alapja

Havi rendszerességgel
Tárgyhónapot követő
hónap 5. napja

Tárgyhónapban beérkezett,
de tárgyhónapban a
Forrás SQL rendszerben
nem rögzített számlákról
adatszolgáltatás

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

Tárgyhónapot követő
hónap 5. napja

Tartozásállomány alakulása

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő
hónap 6. napja

Jelentés a kereskedelmi
szálláshelyekről (1036)

KSH

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő
hónap 10. napja

Jelentés zárlati adatokról,
üres álláshelyekről, tartósan
távol lévőkről

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

Tárgyhónapot követő
hónap 15. napja

Idegenforgalmi adó

Területileg illetékes
önkormányzat

Helyi önkormányzati
rendelet

Tárgyhónapot követő
hónap 20. napja

Bevallás az egyes
adókötelezettségekről
az államháztartással szemben

NAV

2017. évi CL. törvény

A költségvetési évi
január 10. napja, ezt
követően
a tárgyhónapot
megelőző hónap 20.
napja

Az államháztartás
központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv
teljesítésarányos előirányzatfinanszírozási terve
(csak abban az esetben,
amennyiben teljesítésarányos
keret lenyitás szükséges)

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő
hónap 20. napja

Deviza adatszolgáltatás
Intézmény vonatkozásában

OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő
hónap 25. napja

I-XI. havi időközi költségvetési
jelentés teljes főkönyvi
kivonattal

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő
hónap 25. napja

Deviza adatszolgáltatás
Fejezet vonatkozásában

Államkincstár

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Negyedéves rendszerességgel
Tárgynegyedévet
követő hónap 15. napja

Negyedéves adatszolgáltatás
a kezelt vagyon
hasznosításáról

MNV Zrt. és OBH

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Tárgynegyedévet
követő hónap 20. napja

Bevallás az egyes
adókötelezettségekről
az államháztartással szemben

NAV

2017. évi CL. törvény

Tárgynegyedévet
követő hónap 20. napja

I-III. negyedévi időközi
mérlegjelentés, teljes főkönyvi
kivonattal

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgynegyedévet
követő hónap 20. napja

Negyedéves
beruházásstatisztikai jelentés
(2237)

KSH

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet
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Éves rendszerességgel
Tárgyévet megelőző év
november hónap 30.
napja

Elemi (intézményi)
költségvetés

Államkincstár és OBH

2011. évi CXCV.
törvény,
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
január 31. napja

Ítélőtábla és törvényszék
adatszolgáltatása a bíróságok
gépjárműparkjáról

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

Tárgyévet követő év
január 31. napja

Az ítélőtáblai és törvényszéki
informatikai eszközállomány
és eszközigények felmérése,
illetve tájékoztatás az
összesített tapasztalatokról

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

Tárgyévet követő év
január 31. napja

Törvényszéki adatszolgáltatás
a bírósági épületekben
található vendégszobákról

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

Tárgyév január hónap
31. napja

Adatszolgáltatás az
adómentes támogatásban
részesített magánszemélyek
nevéről, adóazonosító jeléről,
a munkavállaló által bérelt
lakás címéről

NAV

1995. évi XXVII. törvény

Tárgyév január hónap
31. napja

Adatszolgáltatás
a munkavállalónak nyújtott
lakáscélú hitel elengedett
összegéről

NAV

1995. évi CXVII. törvény

A költségvetési évet
követő év február
hónap 5. napja

XII. havi Időközi költségvetési
jelentés teljes főkönyvi
kivonattal

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgynegyedévet
követő év február
hónap 5. napja

IV. negyedévi időközi
mérlegjelentés (gyorsjelentés)
teljes főkönyvi kivonattal

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Éves költségvetési
beszámolóval
egyidejűleg

IV. negyedévi időközi
mérlegjelentés (éves jelentés)
teljes főkönyvi kivonattal

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
február hónap 25.
napja

Bevallás az egyes
adókötelezettségekről
az államháztartással szemben

NAV

2017. évi CL. törvény

A költségvetési évet
követő év február
hónap 28. napja

Éves intézményi költségvetési
beszámoló teljes főkönyvi
kivonattal

Államkincstár és OBH

4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év
február hónap 28.
napja

Jelentés a nem üzleti céllal
üzemeltetett közösségi
szabadidős szálláshelyekről
(8041)

KSH

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
március hónap 1. napja

Hulladékkal kapcsolatos éves
adatszolgáltatás

Környezetvédelmi
hatóság

309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
március hónap 31.
napja

Adatszolgáltatás azon
kisadózó vállalkozásokról,
amelyek részére tárgyévben a
kifizetés az egymillió forintot
meghaladta

NAV

2012. évi CXLVII.
törvény
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Tárgyévet követő év
március hónap 31.
napja

Éves jelentés a beruházások
összetételéről (1933)

KSH

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
március hónap 31.
napja

Éves beruházásstatisztikai
jelentés
(2240)

KSH

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
április hónap 30. napja

Energiafelhasználási
beszámoló
(1335a)

KSH - Magyar
Energetikai
és Közmű-szabályozási
Hivatal

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
május hónap 31. napja

Jelentés a folyó
környezetvédelmi
ráfordításokról és a
környezetvédelmi
beruházásokról (1799)

KSH

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
május hónap 31. napja

Az állami vagyon tárgyév
december 31-ei állományáról
szóló vagyonkataszteri
jelentés

MNV Zrt. és OBH

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet,
5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

Tárgyévet követő év
május 31. napja

Vagyonkezelt vagyon
tekintetében tényleges
értéknövelő beruházás,
felújítás

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Tárgyévet megelőző év
november 30. napja

Vagyonkezelt vagyon
tekintetében tervezett
értéknövelő beruházás,
felújítás

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Tárgyév november 30.
napja

Elhelyezési igények
bejelentése

MNV Zrt. és OBH

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet,
5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás

Tárgyévet követő év
április hónap 20. napja

Számviteli adatszolgáltatás:
beszámoló mérlegében
kimutatott vagyonkezelésbe
kapott befektetett eszközök,
forgóeszközök, beruházások,
felújítások
- Vagyonkezelői
leltárnyilatkozat

MNV Zrt.

MNV Zrt.
Vagyonnyilvántartási
Szabályzat

A havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettségen felül
Adatszolgáltatás
tárgyhónapjának 8.
napját megelőző utolsó
munkanapja

Előrejelzés

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Haladéktalanul

Vagyonkezelői jogviszony
megszűnéséről Vagyonelem
értékbecsléséről

MNV Zrt. és OBH

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Foglalkoztatás napját
megelőző napon,
de legkésőbb a
foglalkoztatás
megkezdése napján

Bejelentés a munkaerőkölcsönzésre vonatkozó
adatokról (TMUNK)

NAV

2017. évi CL. törvény
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Tárgyévet követő
második év február
hónap 15. napja

Jelentés az információs és
kommunikációs eszközök,
illetve technológiák
állományáról és
felhasználásról (1670)

KSH

388/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Intézkedés
meghozatalát követő 5
munkanapon belül

Költségvetési szerv a saját
hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról,
átcsoportosításokról

Államkincstár és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

A változástól számított
8 napon belül

A vagyon kezelőjének,
haszonélvezőjének,
használójának törzsadataiban
bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
megkeresésére,
legkésőbb 15 napon
belül

Eseti adatszolgáltatások

Államkincstár

1997. évi LXXXI.
törvény

60 napon belül

A 254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet szerinti tételesen
nyilvántartott vagyonelem
kapcsán bekövetkezett
változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

15 napon belül

Vagyonkezelői jogviszony
létesítésről

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

30 napon belül

Felesleges, feladatellátáshoz
nem szükséges ingatlanok, 90
napot meghaladó időtartamra

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet
”

2. melléklet a 14/2019. (IX. 12.) OBH utasításhoz
1. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A tanulmányi ösztöndíj, - az iskolarendszeren kívüli képzés kivételével - képzési, továbbképzési és nyelvtanulási
támogatás biztosítható adóköteles juttatás formájában az Szja. tv. 1. § (10) bekezdésében meghatározott feltételek
szerint, amelynek adó- és járulékterheit a munkáltató írásbeli kötelezettségvállalással átvállalhatja.”
2. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 8. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A beosztás, illetve munkakör ellátásának hatókörében a tevékenység ellátásának feltételeként iskolarendszeren
kívüli képzési támogatás adómentes juttatás formájában biztosítható az Szja. tv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerint.”

3. melléklet a 14/2019. (IX. 12.) OBH utasításhoz
1. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ügyelet, illetve készenlét a beosztás szerinti napi munkaidőn kívül heti pihenő- vagy munkaszüneti napra
rendelhető el.”
2. A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 6. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Készenlétet vagy ügyeletet különösen az alább felsorolt esetekben lehet tartani:)
„f) az országgyűlési képviselők, európai parlamenti képviselők, illetve a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásával kapcsolatban felmerülő jogorvoslatok elbírálása esetén a választás napján és
az azt megelőző, illetve követő napon,”
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4. melléklet a 14/2019. (IX. 12.) OBH utasításhoz

(2) Az üzemeltetésre átadás megvalósulhat
a) az OBH és a bíróságok között vagy
b) a bíróságok között.

„11. melléklet az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasításhoz
Az ingóságok Fejezeten belüli üzemeltetésre
átadásával és a vagyonkezelői jog átruházásával
kapcsolatos eljárásrend, hatáskörök,
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek

(3) Az eszközök bíróságok közötti üzemeltetésre átadása
a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett
történhet.
5. § (1) A vagyonkezelő és az üzemeltető írásban
megállapodik az üzemeltetésre átadott eszközök köréről
az eszközök azonosításához szükséges alapadatok
közlésével a jelen melléklet 1. számú függeléke szerint.

I. Általános rendelkezések
1. § A szabályzat célja a bíróságok és az OBH
tekintetében egységes gyakorlat kialakítása, a számviteli
nyilvántartások, valamint a bírósági munkavállalók és az
intézmények munkájának összehangolása, az eszközök
nyilvántartásának fejezeti szintű egységesítése.

(2) A vagyonkezelő rendelkezése alatt álló eszközök
üzemeltetésre történő átadásának módjai:
a) a beszállító partner közvetlenül az üzemeltetőhöz
szállítja,
b) a vagyonkezelő szállítja ki és adja át az üzemeltetőnek,
c) az üzemeltető szállítja el vagyonkezelőtől,
d) egyéb további módon kerül át a vagyonkezelőtől az
üzemeltetőhöz (pl. immateriális javak).

2. § E szabályzat alkalmazásában
a) ingóság (eszköz) alapadat: az analitikus nyilvántartó
programban az eszköz egyértelmű beazonosítására
szolgáló adatok (eszközazonosító, vonalkód, gyári szám,
IMEI szám stb.);
b) informatikai hatáskörbe tartozó eszközök: az
analitikus eszköznyilvántartó programban ekként
megjelölt eszközök.

(3) Az átadás-átvétel végrehajtásának tényét írásban
(jegyzőkönyv, szállítólevél stb.) kell dokumentálni,
melynek minimálisan kötelező tartalmi eleme:
a) az átadás helye és ideje,
b) az átadott eszköz megjelölése,
c) az átadó és az átvevő személy megjelölése és aláírása.

3. § (1) A szabályzat tárgyi hatálya az eszközök
üzemeltetésre történő átadásának, valamint azok
vagyonkezelői joga átruházásának szabályozására terjed
ki.

(4) A vagyonkezelő az átadás-átvétellel egyidejűleg
meghatározhatja az eszköz üzemeltetőnél történő
felhasználási helyét, célját.

(2) A szabályzat hatálya alá tartozik
a) az eszközt üzemeltetésre átadó, azaz a vagyonkezelési
szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló (a
továbbiakban: vagyonkezelő) intézmény, valamint
az eszközt üzemeltetetésre átvevő (a továbbiakban:
üzemeltető) intézmény,
b) az eszköz vagyonkezelői jogának átadását végző (a
továbbiakban: átadó intézmény), az eszköz vagyonkezelői
jogának átvételét végző intézmény (a továbbiakban:
átvevő intézmény).

Az üzemeltetésre átadott eszközök nyilvántartása
6. § (1) Az analitikus nyilvántartásbeli átadás akkor
történhet meg a felek között, amikor az aláírt átadásátvételi dokumentum a vagyonkezelő intézményhez az
üzemeltető által aláírva visszaérkezik.
(2) Az eszközöket a jogszabályokban, közjogi
szervezetszabályozó eszközökben, valamint a fejezet
irányító szerv egyedi rendelkezésében előírt előírásoknak
megfelelően kell nyilvántartani.

II. Az eszközök üzemeltetésre történő átadásának,
az üzemeltetésre átadott eszközök nyilvántartásának
szabályai

(3) Az eszköz alapadatai az analitikus nyilvántartó
rendszerben
kizárólag
a
vagyonkezelő
által
módosíthatók.

Üzemeltetésre történő átadás
4. § (1) Az igazságszolgáltatás mint alapfeladat
ellátásához szükséges eszközök - az időszerűség és
hatékonyság érdekében - ideiglenes hatállyal határozott
vagy határozatlan időtartamra is biztosíthatók a
Fejezet hatálya alá tartozó intézmények részére a
vagyongazdálkodás optimalizálása céljából.

(4) Az üzemeltető az intézményén belül a vagyonkezelő
eltérő rendelkezése hiányában külön értesítése nélkül
kezeli a nyilvántartásában lévő eszközhöz kapcsolódó
mozgásokat (módosíthatja a leltárkörzeteket és a tárolási
helyeket, azok típusait). A személyes használatra történő
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önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény és az intézmény informatikai
biztonsági szabályzata szerint. Amennyiben az eszköz
állapota azt lehetővé teszi, az eszközről az adatokat
menteni, illetve a szenzitív adatokat törölni szükséges a
szerviznek, biztosítónak történő átadás előtt. Az eszköz
bírósági szerverekhez, adatbázisokhoz való hozzáférését
a javítás időtartamára le kell tiltani.

kiadás során nyilvántartja a használó személyét, köteles
gondoskodni a jelen melléklet 2. számú függeléke
szerinti nyilatkozat megtételéről.
(5) Az üzemeltetésre átvett eszköz vonalkódját az
üzemeltető nem módosíthatja, annak sérülése,
rongálódása esetén sem. A vonalkód pótlásának
szükségességéről köteles értesíteni a vagyonkezelőt. A
vagyonkezelővel történő egyeztetést követően kerülhet
sor a sérült vonalkód fizikai pótlására.

(6) A javítással kapcsolatos kiadásokat a felek a
vagyonkezelő rendelkezése szerint viselik.

Az üzemeltetésre átadott eszközök szerepeltetése a
statisztikai jelentésekben, az egyéb adatszolgáltatásokban
és kimutatásokban

Üzemeltetésre átadott eszközök biztosítása
9. § (1) A vagyonkezelő az üzemeltetésre történő
átadáskor - annak analitikus nyilvántartásban történő
átvezetését követően - tájékoztatja az üzemeltetőt arról,
hogy rendelkezik-e vagyonbiztosítással az eszközre
vonatkozóan. A vagyonbiztosítás adatai a vagyonkezelő
által az analitikus nyilvántartásban az eszköz nyilvántartó
kartonján feltüntetésre kerülnek.

7. § (1) A beruházásstatisztikai jelentéstételi kötelezettség
az üzemeltetésre átadott eszközök tekintetében
kizárólag a vagyonkezelőt terheli a Központi Statisztikai
Hivatal (a továbbiakban: KSH) felé.
(2) Kizárólag a vagyonkezelő jogosult az üzemeltetésre
átadott eszközök tekintetében a jelentések és az
adatszolgáltatások MNV Zrt. részére megküldésére.

(2) Amennyiben az adott eszköz az átadáskor nem
rendelkezik vagyonbiztosítással, az üzemeltető saját
költségére köthet az általa üzemeltetésre átvett
eszközökre. Az üzemeltető a biztosítás megkötésének
tényéről öt munkanapon belül köteles a vagyonkezelőt
tájékoztatni a biztosítási kötvény megküldésével.

Az üzemeltetésre átadott eszközökkel kapcsolatos
meghibásodások kezelése
8. § (1) Az eszköz meghibásodásáról az üzemeltető
köteles
haladéktalanul
írásban
értesíteni
a
vagyonkezelőt, a szavatossági igények érvényesítése
során a vagyonkezelő utasítása szerint eljárni.

Üzemeltetésre átadott eszközök leltározása
10. § (1) Az üzemeltető a vagyonkezelő által
meghatározott gyakorisággal, de évente legalább
egyszer, a tárgyév december 31-i fordulónappal köteles
elvégezni az üzemeltetésre átadott eszközök leltározását.

(2) A jótállási időszakon belül történő javíttatás esetén a
javíttatásokat az üzemeltető végezteti el a vagyonkezelő
által megjelölt szervizben, az (5) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével. Amennyiben a javíttatást követően
az eszköz alapadataiban változás áll be, azt az üzemeltető
köteles öt munkanapon belül jelezni a vagyonkezelőnek.

(2) Az üzemeltető köteles a vagyonkezelő által előírt
feltételekkel és adatokkal, az általa meghatározott
határidőre a leltározást elvégezni.

(3) A szakszerviz tájékoztatása alapján javasolt csere
esetén az üzemeltető arról írásban haladéktalanul
tájékoztatja a vagyonkezelőt - a szerviz munkalapjának
megküldésével együtt - a további intézkedések megtétele
érdekében.

(3) Az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközök
leltározásának eredményéről köteles a vagyonkezelőt
írásban tájékoztatni, a leltáreltéréseket indokolni a
leltározás befejezését követő tizenöt munkanapon belül.
Üzemeltetésre átadott eszközök selejtezése

(4) A termékszavatosságot nem érintő hiba kijavítását a vagyonkezelő egyetértését és jóváhagyását követően az üzemeltető intézi (javíttatásra történő árajánlatkérés,
megrendelés, a szervizbe szállítás stb.).

11. § (1) Selejtezés során az üzemeltető a saját
selejtezési szabályzata szerinti időközönként, legfeljebb
a tárgyév május 31. napjáig felméri a kezelésében
lévő üzemeltetésre átvett eszközök fizikai állapotát,
korszerűségét, használhatóságát, ezek alapján az
érintett eszközök vonatkozásában selejtezési javaslatot
terjeszthet elő a vagyonkezelő részére.

(5) Az informatikai eszközök javíttatása során az
üzemeltetőnek biztosítania kell a javítani szükséges
eszközön tárolt, az igazságszolgáltatási alapfeladattal
összefüggő
adatok
védelmét
az
információs
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az üzemeltető részére.

(2) A vagyonkezelő az üzemeltető selejtezési javaslatáról
a tárgyév július 31. napjáig határoz.

(2) Az üzemeltető kizárólag a felhasználó feladatainak
ellátásának időtartamára adhatja az eszközt használatba.

(3) Az üzemeltető a vagyonkezelő selejtezésre vonatkozó
rendelkezésének megfelelően köteles az eszközt kezelni.

(3) A felhasználó megszakítás nélkül három hónapot
meghaladó tartós távolléte esetén az eszközt
köteles az üzemeltetőnek haladéktalanul átadni,
a visszavételezésről az üzemeltető gondoskodik.
Igazságszolgáltatási érdekből az üzemeltető írásban
engedélyezheti a tartós távollét tartama alatt az
eszközhasználatot.

(4) Az intézmény a rendelkezés végrehajtásáról a
végrehajtást követő öt munkanapon belül köteles a
rendelkezéskiadót írásban tájékoztatni.
Kártérítési felelősség az üzemeltetésre átadott
eszközökért

Üzemeltetésre átadott eszközök visszaadása

12. § (1) Az üzemeltetésre átadott eszközöket
érintő káreseményről (különösen: beázás, viharkár,
lopás,
megrongálódás,
használhatatlanná
válás,
megsemmisülés stb.) az üzemeltető a tudomására
jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb annak
bekövetkeztét követő öt munkanapon belül elektronikus
úton értesíti a vagyonkezelőt a jelen melléklet 3. számú
függeléke szerinti bejelentőlapon.

14. § (1) Az üzemeltető írásban kezdeményezheti
a vagyonkezelőnél az üzemeltetésre átadott eszköz
visszaadását, melyről a vagyonkezelő harminc napon
belül határoz. A vagyonkezelővel történő előzetes
egyeztetést követően köteles az üzemeltető gondoskodni
saját költségén az eszköz vagyonkezelőnek történő
birtokba adásáról. Az átadás-átvétel tényét az 5. § (3)
bekezdésének megfelelően kell dokumentálni.

(2) Amennyiben a káresemény szabálysértés vagy
bűncselekmény alapos gyanúját veti fel, a feljelentésről
a vagyonkezelő határoz.

(2) Az üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott
eszközt visszaadni:
a) a vagyonkezelő által meghatározott személyre kiadott
eszköz esetében akkor, ha a felhasználó a Fejezet alá
tartozó más igazságügyi szervhez kerül áthelyezésre,
beosztásra, illetve folytatólagosan, a Fejezet alá tartozó
más igazságügyi szervnél létesít szolgálati jogviszonyt,
és az eszköz a felhasználó használatában marad;
b) ha a vagyonkezelő az eszköz visszaadásáról
határozott.

(3) Az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszköz
tekintetében teljes kárfelelősséggel tartozik, az eszköz
káreseménykori forgalmi értékének, de legalább az
eszköz könyv szerinti értékének megfelelő kártérítési
kötelezettség terheli a vagyonkezelő felé. A vagyonkezelő
határoz a kárfelelősség érvényesítéséről.
13. § (1) Személyes használatra kiadott eszközt érintően
a felhasználó számára az üzemeltető az alábbiakat
köteles előírni:
a) a felhasználó az eszközt kizárólagosan saját
használatra veheti igénybe;
b) az érintett eszközök időszakonkénti karbantartása
keretében, hogy a karbantartás idejére az érintett eszköz
használója az eszközt a karbantartás elvégzése céljából
az üzemeltető rendelkezésre bocsássa;
c) az érintett eszközre telepített alkalmazásokat az
eszközt használó nem törölheti;
d) az érintett eszközökre telepíthető alkalmazások
rendjét;
e) az érintett eszközhöz SIM-kártyával biztosított
mobilinternet-szolgáltatást az eszköz átvevője kizárólag
belföldön és munkavégzés céljából történő használatra
oszthatja meg egyéb saját használatban lévő bírósági
hordozható eszköz részére;
f) az eszköz állapotában bekövetkezett bárminemű
változást - annak elvesztését, megrongálódását,
megsemmisülését - az eszközt használó köteles jelenteni

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben
az eszközt az üzemeltető adminisztratív átadás útján
köteles a vagyonkezelőnek visszaadni, a vagyonkezelő
az új munkáltató irányába köteles az üzemeltetésre
átadásról gondoskodni. A felhasználó a 6. § (4)
bekezdésében meghatározott nyilatkozatot ismételten
köteles megtenni az új munkáltató irányába.
(4) Az üzemeltetésre átadott eszköz analitikus
nyilvántartásban való kezelésére a 6. § rendelkezései
irányadók.
III. Az eszközök vagyonkezelői jogának a Fejezet alá
tartozó igazságügyi szervek közötti átruházásának
szabályai
Vagyonkezelői jog átruházása
15. § (1) Az igazságszolgáltatás mint alapfeladat
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ellátásához szükséges eszközök vagyonkezelői joga az időszerűség és hatékonyság érdekében - ellenérték
nélkül ruházható át a Fejezet hatálya alá tartozó
intézmények között a vagyongazdálkodás optimalizálása
céljából.

(jegyzőkönyv, szállítólevél stb.) kell dokumentálni,
melynek minimálisan kötelező tartalmi eleme:
a) az átadás helye és ideje,
b) az átadott eszköz megjelölése,
c) az átadó és az átvevő személy megjelölése és aláírása.

(2) A vagyonkezelői jog átruházása megvalósulhat
a) az OBH és a bíróságok között, vagy
b) a bíróságok között, amennyiben az átadó intézmény
alapfeladatainak ellátásához nem szükséges, valamint
az eszköz vagyonkezelői jogának átruházása nem
korlátozott.

(4) A 15. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
esetben az átadó intézmény a vagyonkezelői jog
átruházásával egyidejűleg meghatározhatja az eszköz
átvevő intézménynél történő felhasználási helyét, célját.
Az eszköz vagyonkezelői jogának 15. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti átruházása esetén a felhasználás eredeti
célhoz kötöttsége változatlanul hatályban marad.

(3) Az eszközök vagyonkezelői jogának bíróságok közötti
átruházása a fejezetet irányító szerv előzetes egyetértése
mellett történhet.

(5) Amennyiben az eszköz vagyonkezelői jogának
átruházása az átadó és az átvevő intézmény
vagyonkezelési
szerződése
tárgyi
hatályának
módosítását eredményezi, az érintett intézmény köteles
a vagyonkezelési szerződés módosítását kezdeményezni.

16. § (1) A 15. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
átadó intézmény a fejezetet irányító szervet a
selejtezési eljárás eredményeként öt munkanapon belül
tájékoztatja a feleslegessé vált - az igazságszolgáltatás
mint alapfeladat ellátására egyebekben alkalmas eszközök állományáról a vagyonkezelői jog Fejezet
hatálya alá tartozó intézmények között átruházására
irányuló javaslat előterjesztésével.

Az átruházott eszközök nyilvántartása
18. § (1) Az analitikus nyilvántartásbeli átadás akkor
történhet meg a felek között, amikor az aláírt átadásátvételi dokumentum az átadó intézményhez az átvevő
intézmény által aláírva visszaérkezik.

(2) A fejezetet irányító szerv az átadó intézmény
vagyonkezelői jog átruházásra vonatkozó javaslatáról
tizenöt munkanapon belül határoz.

(2) Az átvevő intézmény a 6. § (2) bekezdése szerint
köteles a nyilvántartást vezetni. A személyes használat
céljából átruházott eszközt érintően köteles a
felhasználó személyét is nyilvántartani, gondoskodni a
jelen melléklet 2. számú függeléke szerinti nyilatkozat
megtételéről.

(3) Az átadó intézmény a fejezetet irányító szerv
rendelkezésének megfelelően köteles az eszközt
kezelni. A vagyonkezelői jog átruházásához egyetértés
esetén az átadó intézmény a Fejezet hatálya alá tartozó
intézmények részére átvételre felajánlja a feleslegessé
vált eszközöket.

Az átruházott eszközben keletkezett kár
19. § (1) A 15. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján
átruházott eszközben az átadást követően bekövetkezett
kárt az átvevő intézmény viseli. Pótlási kötelezettség az
átadó intézményt nem terheli abban az esetben sem, ha
a felhasználás célhoz kötöttségét meghatározta.

17. § (1) Az átadó és az átvevő intézmény írásban
megállapodik az eszközök vagyonkezelői jogának
átruházásáról, az eszközök azonosításához szükséges
alapadatok közlésével, a jelen melléklet 4. számú
függeléke szerint.

(2) A felhasználás célhoz kötöttsége mellett átruházott
és személyes használatra kiadott eszközt érintően
az átvevő intézmény és a felhasználó a 13. § (1)-(3)
bekezdésében meghatározottak szerint köteles eljárni.
Az átvevő intézményre e rendelkezés tekintetében az
üzemeltetőre vonatkozó szabályok irányadók.

(2) Az átadó intézmény vagyonkezelésében álló eszközök
átadásának módjai:
a) a beszállító partner közvetlenül az átvevő
intézményhez szállítja,
b) az átadó intézmény szállítja ki és adja át az átvevő
intézménynek,
c) az átvevő intézmény szállítja el az átadó intézménytől,
d) egyéb további módon kerül át az átadó intézménytől
az átvevő intézményhez (pl. immateriális javak).
(3) Az átadás-átvétel végrehajtásának tényét írásban
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11. melléklet 1. számú függelék
MEGÁLLAPODÁS
AZ ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖKRŐL
Készült 20... ...... napján az alábbiakban felsorolt eszközök fizikai és a nyilvántartásban mennyiségi átadásának céljából
a(z) ............... OBH/Bíróság neve (székhely: ......................, törzsszám: ..............) mint vagyonkezelő (a továbbiakban:
vagyonkezelő) és az ....... OBH/Bíróság neve (székhely: .........................., törzsszám: .........................) mint üzemeltető (a
továbbiakban: üzemeltető) együttesen Felek között.
A Felek megállapodnak abban, hogy .................................... napon az alábbi/mellékletként csatolt* táblázatban szereplő
eszközöket a vagyonkezelő üzemeltetésre átadja, az üzemeltető átveszi:
Sorszám

Megnevezés

Vonalkód

Gyári szám/
egyéb egyedi
azonosító

db

Műszaki
csoportkód

Projekt
azonosító/
Egyedi gyűjtő
3

1.
2.
3.
...
A Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetésre átadott eszköz(ök) határozatlan /..........................................
határozott időtartamra kerül(nek) üzemeltetésre átadásra. Az eszközök átadás-átvételének módja*
a) a beszállító partner közvetlenül az üzemeltetőhöz szállítja,
b) a vagyonkezelő szállítja ki és adja át az üzemeltetőnek,
c) az üzemeltető szállítja el vagyonkezelőtől,
d) egyéb módon kerül át a vagyonkezelőtől az üzemeltetőhöz: ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökkel kapcsolatosan azok felhasználási módjáról a(z) .......... sz. melléklet
szerint rendelkezik.**
A megállapodás 4 példányban készült, melyből 2 db a vagyonkezelőt, 2 db az üzemeltetőt illeti.
Mellékletek***:
Kelt: ............, 20...... .................. hónap ...... nap
.................................................................
Vagyonkezelő intézmény
vezetője

.................................................................
Üzemeltető intézmény
vezetője

A vagyonkezelő intézmény részéről:

Az üzemeltető intézmény részéről:

.......................................

.......................................

név
gazdasági vezető

név
gazdasági vezető

.......................................

.......................................

név

név

érintett szakterület vezetője

érintett szakterület vezetője

.......................................

.......................................

név

név

eszközök nyilvántartásba vételéért felelős személy

eszközök nyilvántartásba vételéért felelős személy

19

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/7-8. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

* A nem megfelelő szövegrész törlendő.
** Rendelkezés hiányában törlendő.
*** Melléklet(ek) csatolása esetén kötelezően töltendő vagy törlendő.
11. melléklet 2. számú függelék
Nyilatkozat
Alulírott ............................................. (szül. hely: ............................... szül. idő: ............................ anyja neve: .............
............................................. adóazonosító jele: ..........................................) mint a(z) ....................................... (szolgálati
hely megnevezése) ....................................... (beosztása/ munkaköre), a Forrás SQL rendszerből származó alábbi
bizonylatszámú:
bizonylatszám: .......................................
bizonylatszám: .......................................
bizonylatszám: .......................................
átadás-átvételi bizonylato(ko)n a(z) ...............................-tól/-től (OBH/Kúria/Ítélőtábla/Törvényszék megnevezése;
a továbbiakban: Intézmény) átvett eszköz(ök) és kapcsolódó tartozékok (a továbbiakban: eszköz) tekintetében az
alábbiak szerint nyilatkozom:
1. Az eszközt kizárólag saját használatra, a beosztásom/munkaköröm/feladat* ellátásának időtartamára,
visszaszolgáltatási, illetve elszámolási kötelezettséggel veszem át. Tudomásul veszem, hogy az eszköz rendeltetésellenes
használata - különösen annak harmadik személy részére történő átengedése - esetén az intézmény jogosult az eszköz
használatát megvonni.
2. Az eszköz hiánytalan, sérülésmentes megőrzéséért teljes anyagi felelősséggel tartozom a jogállási törvényben
meghatározott kárfelelősségi szabályok szerint.
3. Az eszközt időszakonként - de legalább évente egy alkalommal - karbantartás céljából, annak idejére rendelkezésre
bocsátom.
4. Az eszközt a leltározások alkalmával a leltározási ütemtervben meghatározott időpontban személyesen bemutatom.
5. A hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: IBSZ) rendelkezéseit megismertem és betartom.
6. Tudomásul veszem, hogy az eszközre a központilag és a rendszergazda által telepített alkalmazások nem törölhetők,
nem módosíthatók. A vírusvédelem szükség szerinti telepítéséről a rendszergazda gondoskodik, annak frissítése
automatikusan, interneten keresztül történik.
7. A használat során az eszközben vagy annak működésében keletkezett hiányosságot, hibát vagy sérülést
haladéktalanul jelzem az Intézmény kijelölt munkatársának.
8. Az eszköz állapotában történő bárminemű változást - annak elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését stb.
- haladéktalanul bejelentem szolgálati úton az Intézmény kijelölt munkatársának.
9. Tudomásul veszem, hogy az Intézmény a 2. pontban meghatározott kárfelelősségi eseteken túl az eszköz nem
rendeltetésszerű használatából, a személyemnek felróható további egyéb okra visszavezethető, a használatot
korlátozó vagy kizáró eseményekből (pl. jelszavak elfelejtése) eredő károkat a használt eszköz forgalmi értékének
megfelelő mértékben rám átháríthatja, azt köteles vagyok megtéríteni.
10. Tudomásul veszem, hogy az átvett eszközre biztosítási szerződés általam nem köthető.
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11. Tudomásul veszem, hogy az eszközhöz az Intézmény mobilinternet-szolgáltatást biztosít elsősorban hivatali célú
használatra, amelynek megosztása kizárólag az Intézmény által részemre hivatali célú használatra biztosított egyéb
hordozható eszközeim részére engedélyezett. / Tudomásul veszem, hogy az eszközhöz mobilinternet-szolgáltatás nem
kerül biztosításra, ennek beszerzése, előfizetése saját költségemre valósítható meg.*
12. Tudomásul veszem, hogy az eszközhöz biztosított SIM-kártya esetében, az alapdíjcsomagban a díjcsomagon felüli
díjakat, felmerülő többletköltséget teljes mértékben köteles vagyok megtéríteni, tilos bárminemű kényelmi szolgáltatás
igénybevétele - pl. parkolás, vásárlás, adományozás, autópálya-matrica, fizetős letöltések, engedély nélküli roaming
adathasználat stb.**
13. Tudomásul veszem, hogy a hivatali alkalmazásokhoz az Intézmény által biztosított módon kapcsolódhatok.
14. Vállalom, hogy az eszköz visszaadásakor azt az adott beállításoknak megfelelően, az összes belépési jelszóval
együtt átadom.
15. A nyilatkozatban vállalt kárfelelősség és költségtérítési kötelezettség folytán, amennyiben azt nekem felróható
okból a munkáltatói jogkör gyakorlójának indokolt határozata alapján az abban meghatározott határidőig nem térítem
meg, úgy jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy annak összegét az Intézmény jogosult az illetményemből
történő levonás útján behajtani.
16. Jelen dokumentum aláírásával - előzetes tájékoztatást követően - hozzájárulok ahhoz, hogy az átadás-átvétellel
összefüggésben, valamint a nyilvántartások vezetéséhez szükséges személyes adataimat az Intézmény kezelje.
Kelt: ................................., ............ év ........................ hónap ............ nap
										..................................................................
												Aláírás
Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek mint a bíróságnál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

a) kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak kiegészítését,
helyesbítését, törlését vagy korlátozását,
b) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
c) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad), illetve
d) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
(Bjt.) 94. §-ában / az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 148.
§-ában meghatározott adatokon túl bármely adat tekintetében bármely időpontban visszavonni. A visszavonás nem
érinti - a hozzájárulás visszavonása előtt - végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) / az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény, valamint a Beisz.

* A megfelelő szövegrész aláhúzással jelölendő.
** A nem releváns pontok törlendők.
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11. melléklet 3. számú függelék
Bejelentőlap az üzemeltetőnél felmerülő káreseményekhez
Bejelentőlap az üzemeltetőnél felmerülő káreseményekhez
Bejelentő bíróság:
Káresemény helye, időpontja, rövid leírása:
Személyi felelősség megállapítható-e?
Káresemény megoldása miként történt helyi szinten:
Központi sajtótevékenység felmerülésének esélye:
(1 - esélytelen; 5 - legnagyobb esély)

1-2-3-4-5

Következmények kezelésének módja:

- helyi szinten:
- központi szinten:

Központi intézkedést igénylő kérdés/kérés:
(ha van)
- ebből halaszthatatlan:
Az írásbeli jelentéstételi kötelezettséget az obhgazdalkodas@obh.birosag.huobh.birosag.hu~ és az obhinformatika@
obh.birosag.huobh.birosag.hu~ elektronikus levélcímre történő megküldéssel kell teljesíteni.
11. melléklet 4. számú függelék
SZERZŐDÉS
ESZKÖZÖK VAGYONKEZELŐI JOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL
Amely egyrészről létrejött a/az ........................ (székhely: ................................. adószám: ....................., törzsszám:
.................., statisztikai számjel: .............................., rövidített elnevezés: ..........................., képviseli: ..............) mint
Átadó, jelenlegi vagyonkezelő (a továbbiakban: Átadó intézmény)
másrészről
a/az ................................................... (székhely: ........................................ adószám:....................., törzsszám: ......................,
statisztikai számjel: ................................., rövidített elnevezés: ...................... képviseli: .....................) mint Átvevő új
vagyonkezelő (a továbbiakban: Átvevő intézmény)
együttesen mint Felek között az alulírott helyen és időben.
I. Előzmények
Az Átadó intézmény kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök jelenleg a Magyar Állam tulajdonában és
az Átadó intézmény vagyonkezelésében vannak. Ezen eszközök az Átadó intézmény állami feladatai ellátásához a
továbbiakban nem szükségesek, ezért azok vagyonkezelési jogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (9) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. § (2) bekezdése alapján az Átvevő intézmény részére át kívánja ruházni.
II. Szerződés tárgya
1. A szerződés tárgyát képezik a Magyar Állam tulajdonában és az Átadó intézmény vagyonkezelésében lévő, a jelen
szerződés 1. számú mellékletében tételesen felsorolt eszközök.
2. Az eszközök .................. napi tájékoztató jellegű nyilvántartási értékadatai:
a) eszközök összesített bruttó nyilvántartási értéke: ............ Ft
b) eszközök összesített nettó nyilvántartási értéke: ............ Ft
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c) eszközök összesített értékcsökkenés értéke: ............ Ft
d) átadott készletek összesített értéke: ............ Ft
3. A) Az eszközöket az Átvevő intézmény a birtokátruházás napjával veszi nyilvántartásba, a birtokátruházás
napján érvényes értéken, az Átadó intézmény pedig ugyanezen nappal vezeti ki nyilvántartásából. Az eszközöknek
a birtokátruházás napján érvényes bruttó, nettó, elszámolt értékcsökkenéseinek az értékéről az Átadó intézmény a
birtokátruházás napját követő tizenöt napon belül tájékoztatja az Átvevő intézményt.*
B) Az eszközöket az Átvevő intézmény a jelen Szerződés létrejöttének napjával veszi nyilvántartásba, a jelen Szerződés
létrejöttének napján érvényes értéken, az Átadó intézmény pedig ugyanezen nappal vezeti ki nyilvántartásából.
Az eszközöknek a jelen Szerződés létrejöttének napján érvényes bruttó, nettó, elszámolt értékcsökkenéseinek az
értékéről az Átadó intézmény a jelen Szerződés létrejöttének napját követő tizenöt napon belül tájékoztatja az Átvevő
intézményt.**
III. Vagyonkezelői jog átruházása
4. Az Átadó intézmény kijelenti, hogy az eszközökön fennálló vagyonkezelői jogát az Nvtv. 11. § (9) bekezdése, valamint
a Vhr. 11. § (2) bekezdése alapján az Átvevő intézmény részére átruházza. Az Átvevő intézmény az eszközök feletti
vagyonkezelői jog megszerzéséért és gyakorlásáért ellenértéket nem fizet.
5. Az Átvevő intézmény kijelenti, hogy az eszközök vagyonkezelői joga átvételének akadálya nincs, a vagyonkezelői jog
általa gyakorolható.
6. Az átruházott jogok és kötelezettségek tekintetében az Átvevő intézményt mindazok a jogok megilletik, és mindazon
kötelezettségek terhelik, amelyek az Átadó intézmény javára az átruházandó jogok és kötelezettségek tekintetében
fennálltak.
7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Vhr. 11. § (2) bekezdésének megfelelően a vagyonkezelői jog
átruházásáról az MNV Zrt.-t tizenöt napon belül értesítik.
IV. Egyéb rendelkezések
8. Az Átadó intézmény kijelenti, hogy az eszközök per-, teher-, és igénymentesek, azokat zálogjog, biztosíték nem
terheli, azok tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal - ideértve a
bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot - nem rendelkezik, amely az Átvevő
intézményt jogai gyakorlásában, illetve a birtoklás és a rendelkezési jog gyakorlása során akadályozná, korlátozná.
9. Az eszközök átadás-átvételének módját a Felek az alábbiakban határozzák meg:***
a) a beszállító partner közvetlenül az Átvevő intézményhez szállítja,
b) az Átadó intézmény szállítja ki és adja át az Átvevő intézménynek,
c) az Átvevő intézmény szállítja el az Átadó intézménytől,
d) egyéb módon kerül át az Átadó intézménytől az Átvevő intézményhez:
...................................................................................................................................................
10. A 9. pont a) és b) pontjában meghatározott esetben az Átvevő intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az
átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesz fel, amely jegyzőkönyvet aláírásával ellátva három munkanapon belül továbbít az
Átadó intézmény részére. Az Átadó intézmény köteles az eszközök nyilvántartási értékadatait az Átvevő intézménnyel
a jegyzőkönyv kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül írásban közölni.
11. A 9. pont c) és d) pontjában meghatározott esetben az Átadó intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az átadásátvételről jegyzőkönyvet vesz fel az eszközök nyilvántartási értékadatainak megjelölésével, amely jegyzőkönyvet
aláírásával ellátva nyolc munkanapon belül továbbít az Átvevő intézmény részére.
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12. Amennyiben az eszközök Átvevő intézmény részére történő birtokba adása megelőzi a vagyonkezelői jog
átruházásának időpontját, az Átvevő intézményt terhelik ezen időpontig a kárfelelősség, az eszközök őrzésének
kötelezettsége.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
14. Jelen szerződés ... (...) eredeti példányban készült, melyből ... (...) példány az Átadó intézményt, ... (...) példány az
Átvevő intézményt illeti meg.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt: ..............., ...... év ......... hó ...... napján

Kelt: ................, ...... év .......... hó ...... napján

.......................................
Átadó intézmény
vezetője

.......................................
Átvevő intézmény
vezetője

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: ..............., ...... év ......... hó ...... napján

Kelt: ................, ...... év .......... hó ...... napján

.......................................
Átadó intézmény
gazdasági vezetője

.......................................
Átvevő intézmény
gazdasági vezetője

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kimutatás a vagyonkezelői jog átruházásával érintett eszközökről
* Amennyiben a jelen Szerződés aláírásának napján az eszközök nincsenek az Átvevő intézmény birtokában, az A)
pont választandó, a B) pont törlendő.
** Amennyiben a jelen Szerződés aláírásának napján az eszközök az Átvevő intézmény birtokában vannak, a B) pont
választandó, az A) pont törlendő.
*** A megfelelő szövegrész jelölendő.”
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Bírói létszám mindösszesen: 785 fő

HATÁROZATOK

3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma 2941
fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

84.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

88.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy katonai
csoportvezető bírói álláshely csoportvezető
bírói álláshellyé, egy törvényszéki bírói
álláshely katonai bírói álláshellyé és egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

A Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatának
2019.El.I.D.2. számon 2019. július 5. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

87.SZ/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén öt
járásbírósági bírói és egy közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 37.SZ/2019.
(IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
2019. július 15-ei hatállyal
•
egy katonai csoportvezető bírói álláshelyet (81.
számú) csoportvezető bírói álláshellyé;
•
egy törvényszéki bírói álláshelyet (715. számú)
katonai bírói álláshellyé és
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (606. számú)
törvényszéki bírói álláshellyé
alakítok át.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
2019. július 15-ei hatállyal
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (383. számú)
2019. december 14. napjáig;
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (564. számú)
2020. január 31. napjáig és
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (610. számú)
2020. május 31. napjáig
megszüntetek; továbbá
•
egy járásbírósági bírói álláshely (332. számú)
megszüntetését 2020. május 31. napjáig;
•
egy járásbírósági bírói álláshely (359. számú)
megszüntetését 2020. június 30. napjáig és
•
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely (682. számú) megszüntetését 2019. október 31.
napjáig
meghosszabbítom.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
július 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:
1. Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 12 fő
1.1.10. katonai bíró: 3 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 332 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 329 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 380 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
július 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:

A bírói létszám mindösszesen (785 fő) és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszáma (2941 fő)
változatlan.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 330 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 381 fő
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89.SZ/2019. (VII. 31.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

92.SZ/2019. (IX. 12.) OBHE
határozat
a 2020. év központi oktatási tervéről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a meghirdetett stratégiai célokból
kiindulva, a bíróságok 2020. évi központi oktatási tervét
az alábbiak szerint határozom meg:

A Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2019.El.I.D.11/5. számon 2019. július 23.
napján benyújtott módosításait jóváhagyom.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A 2020. évi központi oktatási tervezés célja
Az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban: OBH)
Magyar Igazságügyi Akadémia (továbbiakban: MIA)
főosztálya, mint a bírósági szervezet központi képzési
intézménye állandó jelleggel fejleszti a bíróságok képzési
rendszerét, ápolja és gyarapítja az OBH nemzetközi
és a többi hivatásrenddel való együttműködés
kapcsolatrendszerét az OBH elnöke stratégiai céljainak
elérése érdekében. Ennek keretében 2020. évben
elektronikus, infrastrukturális és kapcsolatrendszeri
fejlesztések is a megvalósítás és átadás fázisába lépnek:
•
Folytatódik a Digitális Bíróság célkitűzésének
irányába
a
MIA
e-learning
és
elektronikus
képzésnyilvántartó
rendszerének
informatikai
fejlesztése, ennek eredményeként a teljes bírósági
szervezet számára lehetővé válik a képzésekre történő
elektronikus jelentkezés és a saját képzések nyomon
követése.
•
Az OBH 2012 óta több lépésben haladt a képzési
szabályozás útján. A korábbi évek munkájának
eredménye a 2013. évi MIA stratégia, a 2015. évi rendszer
szintű helyi/regionális képzések és oktatásfelelősi
hálózat felállásában manifesztálódott, amely mind
segítette a működéshez szükséges szabályozandó körök
behatárolását. A bírósági fogalmazók, bírósági titkárok
képzési szabályzata 2019-ben több körös bírósági szintű
véleményezések és formálódás után kiadható formát
öltött és tervezetten 2020-ban hatályba lép. Ennek
szövegezését, a bíróságok bevonásával történő több
lépcsős véleményezését és kiadását szorosan követi a
bírák képzési szabályzata is. Ezzel várhatóan 2020-ban
kialakul a képzési szabályzatok egymást támogató és
összefüggő rendszere.
•
Átadásra kerül 2020-ban új képzési helyszínként a
MIA felújított szárnya, ahol egy nagy előadótermen túl
helyet kap a tudományos és könyvtári szárny, valamint a
kiszolgálását támogató egyéb közösségi helyiségek.
•
A 2020. év infrastrukturális fejlesztési feladata a
MIA-BALATON 2021. évi indulásához kapcsolódóan az
új képzési központ szervezeti felépítésének, személyi
állományának és az oda csoportosítható képzések
koncepciójának, valamint az első képzési évad
programjának a kialakítása.

90.SZ/2019. (VIII. 14) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 4. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a
„Digitális csillagtérkép Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2020. augusztus hó 31. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

91.SZ/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
A Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának
2016.El.I.D.19/24.
számon,
2019.
augusztus
12.
napján
benyújtott
módosításait
jóváhagyom.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A 2020. évi képzési stratégia az elmúlt 5 évben
lefektetett irányvonal mentén haladva, a képzési
rendszer erőforrásait optimálisan kihasználva, egyszerre
gondoskodik a nagy résztvevői számot felölelő szakmai
képzések megtartásáról, valamint a meghatározott
célcsoportok részére speciálisan testreszabott, gyakorlati
jellegű tréningek és workshopok szervezéséről. A
kiemelt jelentőségű célcsoportokra és témákra fokozott
figyelmet fordítunk, ami által ezen területeken nagyobb
mértékű fejlődést érhetünk el.

•
Erősítjük kapcsolatainkat az egyetemekkel és
jogi hivatásrendekkel a képzés terén. Általánosságban
fogadjuk őket előadóként és résztvevőként közös
rendezvényeinken és folytatódnak az OBH elnöke által
alapított és támogatott Mailáth György, Ráth György és
Werbőczy pályázati programok (universitas, mundus,
lingua).
•
Nemzetközi képzési területen tevékenyebb részt
vállalunk az European Judicial Training Network (EJTN)
„Judicial
Training
Methods”
munkacsoportjában,
valamint a V4 együttműködésben.

2.2.1.

A képzés éves tervezése során vezérfonalunk az
élethosszig tartó tanulás koncepciója. Ennek mentén
válik lehetővé az egyéni és a szervezeti tudásszínvonal
emelése, ami nélkülözhetetlen a független bírák
magas színvonalú és időszerű ítélkezéséhez, továbbá
az igazságügyi alkalmazottak hivatásuk gyakorlásához
szükséges
szakmai
ismereteik
bővítéséhez,
kompetenciáik fejlesztéséhez. A képzési rendszer 2015.
évtől stabilan és immáron rutin szerűen működik,
melynek két központi része (központi-központi és
központi-helyi/regionális) – az OBH elnökének a MIA-n
keresztül gyakorolt felügyelete, minőségbiztosítása
és finanszírozása mellett, az oktatásfelelősi és segítői
hálózatra támaszkodva működik.

2020-ban az előző években megkezdett fejlesztési
munkát a kiemelt fókuszcsoportjainkkal folytatjuk:
•
Bírósági vezetők: A bírósági szervezet felkészült,
a legmodernebb technikákat tudatosan és érzékenyen
alkalmazó vezetőkkel fejlődhet igazán hatékonyan. Az
elmúlt négy évben a központi képzések felölelték a teljes
vezetői célcsoportot. 2016-ban a járásbírósági vezetők,
2017-ben kollégiumvezetők, 2018-ban törvényszéki
és ítélőtáblai elnökök, majd 2019-ben ismételten,
elsősorban az újonnan kinevezett a járásbírósági vezetők
kerültek fókuszba. Ezzel egyidejűleg a helyi képzési szint
is aktívan képezte vezetőit. 2018-2019-ben nagy sikerrel
folytak egyes törvényszékeken belső fejlesztő, vezetői
tréningek, amiken vertikálisan valamennyi bírósági szint
vezetője közösen vett részt. Ennek mintájára 2020-ban
központi szintre emelve célul tűztük ki, hogy egy-egy
törvényszék összes vezetőjének fejlesztésével átfogó,
vertikális képzéseken foglalkozzunk, megtartva az
újonnan kinevezett járásbírósági vezetők tréningjét is,
illetve új dimenzióként kiterjesztjük a vezetőképzést a
tanácselnökökre is.
•
Új generáció: Továbbra is kiemelt, fejlesztést
igénylő fókuszcsoportként megmarad a hat évnél
kevesebb ítélkezési gyakorlattal rendelkező bírákat, a
bírósági titkárokat és fogalmazókat felölelő új generáció.
A 2019-es évben indult új képzési koncepció már komplex
megközelítésben foglalkozott ezen célcsoporttal, amely a
szakmai ismeretek átadása mellett az egyéb képességek,
készségek fejlesztését is tartalmazta, így átadva a bírói
hivatás gyakorlásához elengedhetetlen szemléletmódot
az új generáció képviselői részére. Az új generáció igen
aktívan részt vett a saját képzésük monitorozásában
és személyesen, csoportfelelősi szinten, valamint
anonim módon is számos ötlettel járultak hozzá az
interekratív képzésmódszertani fejlesztéshez. 2020-ban
a visszajelzések alapján finomhangoltan, változatlan
koncepció mellett folytatjuk képzésüket.
•
Országos hálózatok és programok résztvevői:
az országos szintű tevékenységet végző hálózatok tagjai
és koordinátorai fontos szerepet töltenek be az OBH

További két eleme a képzési rendszernek a helyi
képzések és az önképzés. A helyi képzéseket a Kúria
elnöke, a törvényszékek és ítélőtáblák elnökei a
jogszabályi kötelezettségeik (pl.: ügyviteli képzések,
fogalmazóképzés), valamint a helyben felmerült igények
alapján alakítják. A képzési rendszer négy eleme egymást
erősítve alkotja a képzéseink teljes struktúráját.
2.

Alapvetések

2.1. Tartalmi rendező elvek
A MIA a bírósági szervezetrendszer valamennyi
munkatársa - bírák, illetve igazságügyi alkalmazottak
- részére szervez képzéseket a számukra konkrétan
meghatározott témákban. 2020. évben a központi
oktatások tervezése során változatlanul fenntartjuk a
korábbi rendező elveket:
•
fókuszcsoportok és fókusztémák meghatározása,
•
szervezeti érdekek és stratégiai csatlakozási pontok
megteremtése,
•
szabályzati és jogszabályi kötelezettségeknek való
megfelelés.
2.2. Fókuszcsoportok
meghatározása

és

Az oktatási terv kiemelt fókuszcsoportjai

fókusztémák
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fektetünk a vezető-vezető közötti együttműködésre
egy-egy törvényszék, ítélőtábla összes vezetőjét
átfogó, vertikális képzéssel. Emellett felhasználjuk
az elmúlt négy év tapasztalatait is, így az igazgatási
ismeretek bővítése mellett kiemelt terület marad a
soft skill, a kompetenciákat fejlesztő tréningek tartása.
Új fókusztémaként kifejlesztjük a készségfejlesztő
tréningeket a tanácselnökök részére is.
•
Kompetencia fejlesztő képzések: A bírói
hivatásra történő felkészítés során az új generációs
képzéseknél a már bevezetett koncepció megszilárdítása
és finomhangolása mellett fenntartjuk az új módszertan
képzési modulokra épülő rendszerét kis létszámú
workshopokon keresztül. Így a szakmai képzések
mellett a képességek fejlesztését tartalmazó modulok
is hangsúlyosak maradnak. Célunk továbbá, az így
kialakított módszertan megismertetése és hatékony
bevezetése a helyi szintű képzésekben is, amely a
fogalmazók esetében a sikeres szakvizsgához, a titkári,
majdan a bírói munka önálló ellátásához nyújt segítséget.
•
Az országos hálózatok és programok részére
nyújtandó rendezvények közül továbbra is kiemelt
helyen szerepelnek a bírósági közvetítői, szaktanácsadói,
sajtószóvivői, könyvtári és oktatásfelelősi hálózat szakmai
témái, valamint az elektronikus eljárásokat támogató
kapcsolattartók rendszerének aktív gondozása. Új
elemként jelenik meg a továbbképzések területén a
2019-ben alakult coach-tréneri és kiberbűnözési hálózat
szakmai fejlesztése. Mindemellett az országos stratégiai
programok támogatása mint a nyitott bíróság, a
szolgáltató bíróság, az áldozatvédelmi és tanúgondozási,
illetve a gyermekközpontú igazságszolgáltatás program
is kiemelt feladat marad.
•
A kijelöléshez kötött és speciális ügytípusok
területén 2020-ban a korábbi évekhez hasonlóan
határozzuk meg a képzési fókusztémákat, figyelemmel
az országosan felmerülő és az oktatásfelelősi hálózaton
keresztül begyűjtött képzési igényekre.
•
Tudományos és nemzetközi rendezvények terén
követjük az évek óta tartott kétirányú célkitűzést, amely
alapján a hazai és nemzetközi partnerek által szervezett
rendezvényeken való bírósági reprezentáltság növelését,
másrészről a MIA-n megtartott, ezáltal a bíróság részére
átadott, magas színvonalú, tudományos tartalommal
rendelkező konferenciák számának növelését folytatjuk.

elnökének stratégiai programjainak és a bíróságok
sikeres működtetésében. A hálózatok tagjainak
rendszeres képzése hozzájárul az országosan egység és
minőség biztosításához, ezért állandó fókuszcsoportként
kiemelésük indokolt.
•
Kijelöléshez kötött és speciális ügytípusokban
eljárók: a szakmai képzések között az egyes kijelöléshez
kötött és speciális ügytípusokban eljáró bírák, bírósági
titkárok, bírósági ügyintézők továbbra is külön
fókuszcsoportot alkotnak, melynek indoka a kisebb
létszámuk vagy a tevékenységükön alapuló, kifejezetten
csak országos szinten képezhető ügytípusokhoz kötött
specialitásuk.
•
Tudományos
és
nemzetközi
kapcsolatok
résztvevői: változatlanul fontos a tudományos
együttműködés, az egyetemi kapcsolatok ápolása,
további elmélyítése. 2020-ban is célunk a hazai és
nemzetközi tudományos életben már aktív kollégák által
alkotott fókuszcsoport speciális képzése és a szervezet
további tagjai bevonásának elősegítése.
2.2.2. Az oktatási terv kiemelt fókusztémái
A fókusztémák és a fókuszcsoportok szorosan
összefüggenek egymással tükrözve a következő év
szakmai kihívásait. 2020-ban a központi képzések
oktatási tervben rögzített fókusztémái a következők:
•
Szakmai képzések állandó fókusztémaként való
jelenlétét egyrészt az új jogszabályok és azok gyakorlati
alkalmazása, másrészt a változó joggyakorlat képzési
keretek közötti megosztása indokolja. A szakmai
képzések köre kiterjed a büntető, polgári, közigazgatási
és munkaügyi oktatásokra és az ügyszaktól független,
valamint az igazságügyi alkalmazottak szakmaspecifikus
képzéseire is. Kiemelt témaként kezelendő a következő
évben a civilisztika területén a családjogi és a hibás
teljesítéssel kapcsolatos perek, büntető területen a
gazdasági bűncselekmények és a büntetésvégrehajtási
kártalanítás. A kódexek fejlődő gyakorlatának nyomon
követése továbbra is kiemelt figyelmet kap.
•
A Digitális Bíróság vívmányainak elsajátítása
jelenleg szervezetünk legnagyobb kihívása. Fel kell
készíteni minden kollégát az új informatikai fejlesztések
és azok funkciói használatára. Ennek keretében nagy
hangsúlyt fektetünk az igazságügyi alkalmazottak és bírák
rendszerhasználati ismereteinek megalapozására, ezen
túlmenően pedig mindenkinek a saját munkaköréhez
szükséges tudás elmélyítésére is. A képzések kiterjednek
2020-ban a bírói alkalmazás könyvtár valamennyi
programjának, a határozatszerkesztést, anonimizálást
és az E-akta bevezetését szolgáló programok gyakorlati
ismereteinek és a közhiteles nyilvántartásokkal való
adatkapcsolati rendszerhez kapcsolódó új elemek
kezelésének elsajátítására.
•
Vezetői kompetenciák fejlesztése: A következő
évben a megerősített összefogás jegyében hangsúlyt

2.3. Szervezeti érdekek és stratégiai csatlakozási
pontok megteremtése
A független és magas színvonalú ítélkezést, mint a
bíróságok alkotmányos kötelezettségének teljesítését
a MIA a képzési rendszerén keresztül szakmai alapés továbbképzésekkel segíti elő, így támogatva az
élethosszig tartó tanulás koncepcióját.
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rendezvényeket tartják. A MIA épületének maximális
kapacitását figyelembe véve 120 fő felett központi
képzések regionális, vagy helyi szinten tarthatók meg,
mivel a szervezet képzésen való részvétel iránti igénye
mára már meghaladta az épület eredeti, jóval kisebb
képzési volumen lebonyolítására rendelkezésre álló
kapacitását. Mindezek miatt a központi képzések 2020ban is nagymértékben támaszkodni fognak a központihelyi/regionális képzések megtartására, melyeket az
ítélőtáblák koordinálásával az oktatásfelelősi hálózat
valósít meg a MIA által minőségbiztosított keretek
között és finanszírozásban. Ezekben az esetekben a MIA
a kulcsfelhasználók, vagy a képzők képzése programon
keresztül minden esetben támogatja az országosan
egységes tartalmat és az iCorso képzésnyilvántartó
rendszer használatával az egységes adminisztratív
formát.

Az OBH elnökének mind a hat stratégiai célja
megjelenik a MIA által szervezett és koordinált
oktatások tartalmában. Mindennapi tevékenységünket
pedig meghatározza a képzési rendszer fejlesztése és
a hivatásrendekkel való együttműködés. Az emberi
és tárgyi erőforrások optimális elosztását a bíróságok
működését támogató helyi, regionális és központi
szinten szerveződő, de teljes egészében a MIA által
minőségbiztosított, koordinált és finanszírozott központi
képzési rendszerünkkel támogatjuk. Az integritás és
átláthatóság, illetve a bíróságokhoz való hozzáférés
egyszerűsítésének kérdése valamennyi, a bírósági
szervezetrendszerben dolgozó munkatárs részére
állandó képzésként megjelenő tananyag. Ez átszövi az új
generációs képzéseinket, az etikai témájú előadásokat,
a vezetői kompetenciák fejlesztését érintő és a digitális
bíróság vívmányait elsajátító képzéseket, hiszen
mindehhez elengedhetetlen az alapelvek ismerete.

Birtokba vesszük továbbá a MIA tudományos szárnyát
is, ahol a felújítás eredményeként kialakítunk egy új,
70 fő befogadására alkalmas előadót, egy könyvtári
és tudományos szintet és a megnövekedett képzési
kapacitás kiszolgálására alkalmas közösségi tereket és
kertet.

2.4. Szabályzati és jogszabályi kötelezettségeknek
való megfelelés
A központi oktatási tervvel szemben támasztott
alapvető követelmény, hogy az megfeleljen egyrészt a
jogszabályokban, másrészt az OBH elnöki utasításokban
foglalt előírásoknak. 2020-ban terveink szerint OBH
elnöki utasításban kerül szabályozásra a bírósági
fogalmazók, titkárok és a bírák képzési kötelezettsége és
kreditrendszere is.

3.1.1. A MIA épületében
központi képzések

tartandó

központi-

A MIA-n tartott központi képzéseket – a korábbi évekhez
hasonlóan – a szakmai, a kiemelt programok, a stratégiai
programok és a nemzetközi, valamint a tudományos élet
támogatását célzó rendezvények, továbbá a központihelyi/regionális, valamint a helyi képzések megalapozását
és központi minőségbiztosítását szolgáló rendezvények
alkotják. A konkrét programokat tartalmazó hirdetményt
és eseménynaptárat jelen képzési terv iránymutatása
alapján, annak kihirdetését követően tesszük közzé,
amely megtervezésében figyelembe vesszük a teljes bírói
kar kollégiumokon, hálózatokon és oktatásfelelősökön
keresztül érkezett visszajelzéseit, ezáltal bevonva a teljes
bírósági állományt a tervezésbe.

3. A rendelkezésre álló erőforrások optimális
elosztása
A központi képzési rendszer 2015 óta magában foglalja
a MIA épületében és közvetlenül a MIA által szervezett
központi-központi képzéseket, valamint az ítélőtáblák
koordinálásával szervezett központi-helyi/regionális
képzéseket is. Ezeken keresztül kell biztosítani az
alapképzéseket, valamint a szakmai továbbképzéseket,
az általános és szakma-specifikus kompetenciák
fejlesztését. Így az erőforrások tervezését is erre
tekintettel végezzük el. A kapacitások tervezését mind a
helyi, személyi, időbeli és pénzbeli erőforrások egyéni és
szervezeti képzési igényekhez viszonyított elosztásával
valósítjuk meg. A MIA épületének korlátozott kapacitása,
amit 2020-ban az átépítések is befolyásolhatnak
kihatással van a központi-központi képzési események
számára.

3.1.2.
A MIA által koordinált központi-helyi/
regionális képzések
Tekintettel a bírósági szervezetrendszerben dolgozók
jelentős létszámára 2020-ban is elengedhetetlenné
válik a MIA épületében megvalósuló képzéseken túl
olyan további kötelező és ajánlott képzések szervezése,
amelyek regionálisan ítélőtáblai koordinációval helyben
az ítélőtáblákon vagy a törvényszékeken valósulnak meg.
Függetlenül attól, hogy a képzések helyi vagy regionális
szinten, akár kötelező, vagy ajánlott módon szerveződnek,
a tartalom meghatározása központi jelleggel történik,

3.1. Infrastrukturális erőforrások
A központi oktatási terv megvalósítási helyszíne a MIA
épülete és valamennyi helyi és regionális képzési helyszín,
ahol a központilag finanszírozott és a MIA által koordinált
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azaz a MIA alakító közreműködése mellett bevonjuk
a kollégiumokat, regionális kollégiumokat és a Kúriát,
valamint a nemzetközi és szakmai kitekintés érdekében
a szaktanácsadói hálózatot és az OBH mellett működő
projekteket és munkacsoportokat is a konkrét képzések
tartalmának meghatározására előadások szerkezetének
kialakításához.

egyeztetett javaslata alapján tűzzük ki, amelynek előnye,
hogy a programok ütközése jobban elkerülhető, valamint
a munkateher az előre tervezhetősége miatt jobban
elosztható. A képzési heteket a bíróságok véleménye
alapján, az oktatásfelelősök javaslatára határozzuk meg
és tesszük közzé az éves központi képzési program és
eseménynaptár részeként.

3.2. Képzést támogató, rendelkezésre álló emberi
erőforrások

Mivel
a
központi-helyi/regionális
képzések
megszervezésénél az irányadó tervezési és elszámolási
szabályokra is figyelemmel kell lenni, ezért ezen
képzéseknél a képzési időszak 2020. februárjától
november végéig tart.

A képzést támogató emberi erőforrások közé soroljuk
egyrészt a MIA-n dolgozó tényleges képzésszervező
munkatársakat, akik egyben az ott tartott rendezvények
megvalósítói, illetve a teljes központi képzési rendszer
fő irányítói. Másrészt ide tartoznak a kiépített helyi és
regionális oktatásfelelősi és segítői hálózat munkatársai
is kiegészülve az ítélőtáblák koordinátori szerepkörével.
Ezen felül az igazgatási szabályzaton keresztül minden
bírósági vezető érintett a képzések kialakításában. Ezen
a téren különösen nagy jelentősége van a kollégiumok és
regionális kollégiumok hozzáadott szakmai értékének.

3.4. A képzést támogató, rendelkezésre álló pénzbeli
erőforrások
Az OBH a költségvetéséből finanszírozza a képzési
rendszer mindkét nagy központi elemét. Az ehhez
szükséges
erőforrások
költségvetési
tervezését
és ellenőrzését elsődlegesen a MIA az OBH más
főosztályaival együttesen végzi, azonban a központihelyi/regionális képzések területén - az erre a célra
rendszeresített elszámolási táblákon keresztül valamennyi oktatásfelelős is hozzájárul a gazdaságos és
átlátható gazdálkodási keretek fenntartásához.

A képzések szervezésével összefüggésben fontos
szerep hárul a képzések szakmai felelőseire, akik a
szakmai tartalmat kísérik figyelemmel az előkészítéstől
a visszajelzésig. Nagy szerepe van a jelenléti képzések
sikeres lebonyolításában a moderátoroknak és
csoportfelelősöknek is, akik egyrészről a résztvevőkkel
tartják a képzés alatt a kapcsolatot, másrészt
rendszerezve közvetítik a csoport visszajelzéseit a
szervezők és tartalmi fejlesztők felé.
Az e-learning tananyagok előtérbe kerülésével
hagyományos előadói, tréneri csapat kibővült
tananyagírók és lektorok szerepkörével, melyben
legmagasabb szinten bíráskodó kúriai, ítélőtáblai
törvényszéki kollégák támogatására számíthatunk.

Emellett az OBH – kormányzati, vagy Európai Uniós –
pályázatok útján elérhető pénzbeli erőforrásokat is
felhasznál, amelyből további konferenciákat, speciális
oktatásokat tudunk megvalósítani.
4. A központi képzési programok oktatási terv
alapján történő megvalósítása

a
a
a
és

Az oktatási terv megvalósítása során a jelenleg
rendelkezésre álló eljárások és módszerek mentén
folytatjuk az előző években megkezdett munkát. Az
országos egység és minőség megvalósítása érdekében
a MIA továbbra is módszertani iránymutatást, segítséget
ad az oktatásfelelősi hálózat részére a helyi és regionális
képzések megszervezéséhez.

3.3. A képzést támogató, rendelkezésre álló időbeli
erőforrások
A MIA épületében rendelkezésre álló általános időkeret
összesen 40 képzési hét, két időszakban:

4.1. Az oktatási terv megvalósításához alkalmazandó
képzési módszerek

•
2020-ben az első képzési időszak 26 hét: január 6.
és július 3. között,
•
a második képzési időszak 14 hét, szeptember 7. és
december 11. között.

A nagy létszámú és jelenlétet igénylő oktatások esetében
a frontális előadásokra a résztvevőknek állandó igénye
van, így ennek a módszernek helye van egy modern
képzési rendszerben is. Természetes, hogy a fejlesztési
koncepciók, pl. a coach-tréneri hálózat megalakulása is
egyértelműen jelzi a kiscsoportos és kompetenciaalapú
képzések irányába történő folyamatos eltolódást,
melynek oka, hogy ezek a képzési módszerek bár sokkal

A központi-helyi/regionális képzéseknél a 2017-ben
bevezetett képzési hetek jól működő rendszert alkotnak,
a bíróságok pozitív visszajelzése alapján ezt 2020-ban
is fenntartjuk. A képzési heteket az oktatásfelelősök
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lehelővé teszi, hogy év közben az oktatásokat, de
hétvégéken és szünetekben a dolgozók és családjaik
rekreációs, pihenési lehetőségét egyszerre tudjuk
biztosítani. Emellett az új oktatási épület megépülésével
azt az eredményt is elérjük, hogy a MIA kapacitása
megduplázódik. Ezáltal sokkal több, a bíróságok által
folyamatosan és egyre növekvő mértékben igényelt,
szakmai képzést tudunk megvalósítani a központi
képzési rendszerben, továbbá a helyi képzések számára
itt külön időkeretet tudunk felajánlani, és meg tudjuk
nyitni a kaput több nemzetközi képzés, valamint a
társhivatásrendek előtt is.

nagyobb időbeli és erőforrásbeli ráfordítást igényelnek,
az elért eredményeket mérlegre téve mégis megtérülő
befektetések a tudás gyarapítása területén.
A jelenléti képzéseken felül az e-learning tananyagok
is egyre nagyobb teret hódítanak. Előnyük az állandó
elérhetőségük, így a tanulást szabad keretek között teszi
lehetővé. Emellett folyamatosan frissítjük az ott elérhető
tananyagokat, így mindig a legaktuálisabb információk
forrásává vált. Kihangsúlyozandó, hogy az eljárásjogi
kódexek e-learning tananyagát több alkalommal is
frissítettük 2019-ben, és ezt folytatjuk 2020-ban is, így
azt már kommentár szinten kezelik bíró kollégáink.

5.3. Kitekintés a tudományos
tevékenység fejlődési irányaira

5. Kitekintés a további képzési és tudományos
fejlesztési célokra

nemzetközi

Az OBH a MIA Tudományszervezési és Dokumentációs
Osztálya, valamint a Nemzetközi Osztálya útján látja
el azon feladatát, amely biztosítja a bírósági szervezet
részvételét a tudományos és nemzetközi életben. A
Nemzetközi Osztály támogatja a bíróságokat a saját
bilaterális és diplomáciai kapcsolatokainak erősítésében,
a nemzetközi képzéseken való részvételükben és végzi a
külföldi rendezvényekről hazahozott tudás beszámolók
formájában történő terjesztését. Az EU jogi képzéseket
illetően továbbra is az Európai Jogi Szaktanácsadói
Hálózat tevékenységére támaszkodunk. A következő
évben az EJTN képzésein már nem csak résztvevőként
fogunk szerepelni, hanem azok aktív tartalmi
fejlesztőjeként is, mivel munkacsoporti szinten veszünk
részt a tartalom meghatározásában.

5.1. Kitekintés a teljes képzési rendszer fejlődési
irányaira
A központi képzési rendszer meghatározása az OBH
elnökének, sarkalatos törvényi alapokon nyugvó
felelősségi körébe esik, amelyben a MIA az OBH elnökét
feladata teljesítésében maradéktalanul segíti.
A képzési rendszer fejlesztése az oktatásfelelősi
hálózat megerősítését követően a képzési szabályzatok
kiadása, alkalmazása és az elektronizálás területén
folytatódik tovább, ezzel megvalósul a több éve követett
célkitűzésünk, amely szerint a teljes bírósági szervezetet
érintő, lefektetett képzési szabályzatok alapján működő
elektronikus képzésjelentkezési, folyamatkezelő és
nyilvántartó rendszert használunk.

2020-ban
folytatódnak
a
hagyományteremtő
nemzetközi konferenciáink a bíróság és kommunikáció, a
bírósági közvetítés és a digitalizáció témáiban, valamint a
tudományos életet támogatandó OBH elnöki pályázatok,
mint a Mailáth György tudományos és a Ráth György
bíróságtörténeti pályázat, valamint a 2019-ben elindult
Werbőczy Universitas, és a már sikerrel futó Werbőczy
Mundus és Werbőczy Lingua pályázati programok.

5.2. Kitekintés az infrastrukturális fejlődés irányaira
5.2.1.

és

MIA-BALATON Projekt

A Kúriától 2016-ban az OBH vagyonkezelésébe vett
részben elavult, részben használaton kívül álló, két
épületből álló üdülőtelep elbontását követően hosszú
tervező folyamat zárult le 2019-ben, amely alapján a
balatonszemesi Oktatási Központ építését megkezdték.
2020-ban a több workshopot és belső véleményeztetési
kört is magunk mögött tudva, precízen elkészített
tervek megvalósítása történik és megszületik a szállást
és ellátást biztosító egyik, illetve a legmodernebb
oktatási technológiával felszerelt másik épületből álló
képzési központ épületegyüttese. Ez az oktatási központ
elsődlegesen a workshopok, tréningek megtartására
lesz alkalmas a multifunkcionálisan összenyitható, illetve
elszeparálható terei által.

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

93.SZ/2019. (IX. 13.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a

A funkciók két épületben való osztott elhelyezése
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019. október
1. napjától az alábbiak szerint módosítom a Budapest
Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:
1. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 132 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 159 fő

„Bírósági Közvetítés Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2020. március hó 31. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Bírói létszám mindösszesen: 280 fő
3. A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 1027 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

94.SZ/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

97.SZ/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén öt
járásbírósági bírói és két közigazgatási
és munkaügyi bírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 37.SZ/2019.
(IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
2019. október 1-jei hatállyal
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (430. számú)
2020. január 31. napjáig;
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (286. számú)
2020. február 16. napjáig és
•
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyet (774. számú) 2020. február 9. napjáig
megszüntetek; továbbá
•
egy járásbírósági bírói álláshely (448. számú)
megszüntetését 2019. november 15. napjáig;
•
egy járásbírósági bírói álláshely (587. számú)
megszüntetését 2020. február 29. napjáig;
•
egy járásbírósági bírói álláshely (574. számú)
megszüntetését 2020. július 14. napjáig és
•
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely (810. számú) megszüntetését 2019. november
30. napjáig
meghosszabbítom.

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

96.SZ/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék területén
három járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Budapest Környéki Törvényszék
területén
•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (107. számú)
2020. július 16. napjáig
megszüntetek; továbbá
•
egy járásbírósági bírói álláshely (216. számú)
megszüntetését 2019. október 31. napjáig és
•
egy járásbírósági bírói álláshely (206. számú)
megszüntetését 2020. február 29. napjáig
meghosszabbítom.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
október 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:
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99.SZ/2019. (IX. 19.) OBHE
határozat
a Kúrián egy kúriai bírói álláshely
rendszeresítéséről és a Kúria engedélyezett
létszámáról szóló 53.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat módosításáról

2. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 327 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 378 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám:
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 66 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 72 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyet
(93. számú) rendszeresítek 2019. október 1-jei hatállyal.

Bírói létszám mindösszesen: 782 fő
3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2938 fő.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Kúria engedélyezett létszámáról szóló 53.SZ/2019. (IV.
1.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:

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

1. Kúriai bírói létszám:
1.9. kúriai bíró: 45 fő

98.SZ/2019. (IX. 19.) OBHE
határozat
a Debreceni Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely járásbírósági
csoportvezető bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Debreceni Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

Bírói létszám mindösszesen: 93 fő
3. Fentiek alapján a Kúria engedélyezett létszámát
327 főben határozom meg.
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 Debreceni Törvényszék területén
2019. október 1-jei hatállyal egy járásbírósági bírói
álláshelyet (100. számú) járásbírósági csoportvezető
bírói álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
október 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
35.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. pontját:
1. Bírói létszám:
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 4 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 64 fő
A járásbírósági bírói létszám összesen (75 fő), a
bírói létszám mindösszesen (135 fő) és a Debreceni
Törvényszék engedélyezett létszáma (530 fő) változatlan.
dr. Handó Tünde s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
2019. október 1. napjától határozatlan időre bíróvá

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

kinevezte,

Szalainé dr. Rimaszombati Mariannak, a Szombathelyi
Járásbíróság határozott időre kinevezett bírájának a kinevezését
a 2019. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Balogh Adriennt, a Miskolci Törvényszék bírósági
titkárát a 2019. augusztus 1. napjától 2022. július 31.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Balogi Zsófiát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
Beliczáné dr. Gál Ildikót, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Borsi Barbarát, a Kalocsai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Göncz Noémit, a Kisvárdai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Gurzó Mihályt, a Szeghalmi Járásbíróság bírósági titkárát,
Kissné dr. Kővári Lídiát, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Rada Krisztinát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Szentmihályi-Molnár Grétát, a Mátászalkai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szigeti Editet, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Vetési Melindát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Vilmányi Zoltán Sándort, a Nyíregyházi Járásbíróság
bírósági titkárát
a 2019. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Emri Gergelyt, a Szerencsi Járásbíróság bíráját,
dr. Galambos Emesét, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,
dr. Grajczárik Tündét, a Vásárosnaményi Járásbíróság
bíráját
2019. augusztus 1. napjától
dr. Acsádi Tímeát, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját,
dr. Bőke Katalin Erzsébetet, a Fővárosi Törvényszéki
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium bíráját,
Heilingné dr. Demeter Mariannát, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját
2019. szeptember 1. napjától
Sniederné dr. Uttó Eszter Mariannt, a Tatai Járásbíróság
bíráját 2019. szeptember 15. napjától,
dr. Orosz Krisztinát, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját,
dr. Sós Józsefet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Fülöp Natasa Katalint, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírót

meghosszabbította,

dr. Ruzsányi Editet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. szeptember 9. napjával,
dr. Jobbágy Jánost, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. október 15. napjával,
dr. Németh Miklóst, a Győri Törvényszék bíráját 2019.
október 16. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,
Rózsáné dr. Markó Zsuzsannát, a Szegedi Törvényszék
elnökhelyettesét, címzetes táblabírót 2020. január 9.
napjával,
Danyiné dr. Borsy Editet, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2020. február 26. napjával,
dr. Török Máriát, a Miskolci Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót 2020. március 2. napjával,
dr. Szabó Andrást, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. március 8. napjával,
dr. Havasiné dr. Orbán Máriát, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét 2020. március 12. napjával,
Fermanné dr. Polák Zitát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét 2020. március 23. napjával,
dr. Lakatosné dr. Mucsi Editet, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2020. március
25. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
dr. Kiss Lászlónét, a Pécsi Törvényszék tanácselnökét,
dr. Stelzámer Ottót, a Pécsi Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót,
dr. Zámbó Ágnest, a Pécsi Törvényszék kollégiumvezetőjét, címzetes táblabírót
2019. december 29. napjával,
Fodorné dr. Lettner Erzsébetet, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót,
dr. Lőrincz Zsuzsannát, a Miskolci Törvényszék bíráját
2019. december 30. napjával,
dr. Eperjesi Terézt, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2020. január 28. napjával,
dr. Balázsné dr. Wünsch Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. február 15. napjával,

34

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

Feróné dr. Papp Zitát, a Szentendrei Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2020. február 29. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel -,
dr. Fónyadné dr. Szabó Leonóra Vilmát, a Miskolci Járásbíróság bíráját 2019. szeptember 22. napjával
bírói tisztségéből
felmentette.

címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
424.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tóth-Bihary
Dávid bírót – a 280.E/2019. (V. 20.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. október 1. napjával
a Szentendrei Járásbíróságról a Fővárosi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
352.E/2019. (VI. 26.) OBHE
határozat
2019. július hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

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

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

425.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

2019. július 20. napjától
a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
Magyarné dr. Fodor Mártának, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírájának,
2019. július 30. napjától
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Svedáné dr. Marcsek Anikónak, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gaudi Tibor
bírót – a 275.E/2019. (V. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. szeptember 1. napjával a
Szentesi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

433.E/2019. (VII. 25.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

444.E/2019. (VIII. 6.) OBHE
határozat
2019. augusztus hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Móri Katalin
bírót – a 274.E/2019. (V. 20.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. szeptember 1. napjával a
Miskolci Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2019. augusztus 1. napjától
a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Rajky Csabának, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának,
2019. augusztus 9. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Kovács Edinának, a Miskolci Járásbíróság bírájának

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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436.E/2019. (VII. 30.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

tekintettel - a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2019. augusztus 1. napjától a Szeghalmi Járásbíróságra áthelyezem.
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. Klement
Katalin bírót – a 279.E/2019. (V. 20.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. szeptember 1. napjával a Szigetszentmiklósi Járásbíróságról a Budapest
Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

447.E/2019. (VIII. 12.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Borda Anitát, a Nagykanizsai Járásbíróság bíráját a
Zalaegerszegi Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé történő kinevezésére tekintettel - a Bjt. 34.
§ (1) bekezdése alapján 2019. szeptember 1. napjától a
Zalaegerszegi Törvényszékre áthelyezem.

419.E/2019. (VII. 19.) 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 Adrienn bírót – a 183.E/2019. (III. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. augusztus 1. napjával a Mezőkövesdi
Járásbíróságra osztom be.

449.E/2019. (VIII. 26.) 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. Balogi
Zsófia bírót – a 281.E/2019. (V. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

443.E/2019. (VIII. 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. Fodor Éva
bírót – a 227.E/2019. (IV. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. augusztus 15. napjával a Szegedi Járásbíróságra osztom be.

450.E/2019. (VIII. 26.) 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 Beliczáné dr.
Gál Anikó bírót – a 187.E/2019. (III. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Mátészalkai Járásbíróságra osztom be.

446.E/2019. (VIII. 7.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Németh Zoltánt, a Gyulai Járásbíróság bíráját a
Gyulai Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a
Szeghalmi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére
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451.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Kissné dr.
Kővári Lídia bírót – a 184.E/2019. (III. 21.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a
Kecskeméti Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Borsi Barbara bírót – a 273.E/2019. (V. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Kiskőrösi
Járásbíróságra osztom be.

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

455.E/2019. (VIII. 26.) 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. Rada Krisztina bírót – a 282.E/2019. (V. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Budakörnyéki Járásbíróságra osztom be.

452.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Göncz Noémi bírót – a 186.E/2019. (III. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Kisvárdai
Járásbíróságra osztom be.

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

456.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

453.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szentmihályi-Molnár Gréta bírót – a 226.E/2019. (IV. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával
a Mátészalkai Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Gurzó Mihály bírót – a 254.E/2019. (V. 9.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Karcagi Járásbíróságra osztom be.

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

457.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

454.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szigeti Edit
bírót – a 225.E/2019. (IV. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Mosonmagya-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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462.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről és áthelyezéséről

róvári Járásbíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

458.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján dr. Hudák
Hedvig Henriettet, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját a 2019. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Vetési Melinda bírót – a 278.E/2019. (V. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával a Monori
Járásbíróságra osztom be.

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2019. szeptember 1. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre áthelyezem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

459.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

KIJELÖLÉSEK
422.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bírák kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Vilmányi
Zoltán Sándor bírót – a 185.E/2019. (III. 21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2019. szeptember 1. napjával
a Nyíregyházi Járásbíróságra osztom be.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. §
(4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – Gömöriné dr.
Fehér Zsuzsannát, a Hevesi Járásbíróság bíráját és
dr.
Horváth Elvirát a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2019. augusztus 1. 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

461.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

432.E/2019. (VII. 25.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján Spannerné
dr. Csatári Zsuzsannát, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját a 2019. szeptember 1. napjától 2025. augusztus
31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettesévé.

Dr. Veizer Yvette-t, a Püspökladányi Járásbíróság bíráját
2019. augusztus 1. napjától, a Debreceni Törvényszék illetékességi területére, bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

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

dr. Szabolcsi-Varga Krisztinát, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét – eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett, dr. Istenes Attilát és
dr. Bleier Juditot, a Fővárosi Ítélőtábla bíráit,
dr. Ilisz Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét,
dr. Tóth Gabriella Teréziát,
dr. Csesznok Judit Annát,
dr. Varga Esztert, a Fővárosi Törvényszék bíráit,
– eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül –
2019. szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Kiss Árpád Lajost, a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – 2019. szeptember 1.
napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra a
Kúriára kirendelem.

435.E./2019. (VII. 30.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében
– hozzájárulásával – dr. Lupóczné dr. Krammer Editet,
a Fővárosi Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

442.E./2019. (VIII. 5.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

476.E/2019. (IX. 11.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5) bekezdése alapján
– hozzájárulásával – dr. Rák-Fekete Edinát, a Fővárosi Törvényszék bíráját, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül 2019. szeptember 15. napjától 2020.
március 15. napjáig terjedő időszakra a Kúriára kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében –
hozzájárulásával – Vojnitsné dr. Kisfaludy Atala Katalint,
a Budapest Környéki Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2019. szeptember
1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

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

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

478.E./2019. (IX. 12.) OBHE
határozat
bírák Budapest Környéki Törvényszékre
történő kirendeléséről

445.E./2019. (VIII. 7.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében –
hozzájárulásukkal –
dr. Farkas László Pétert, a Szekszárdi Törvényszék el-

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján, az
ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása érdekében
- hozzájárulásukkal,
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375.E/2019. (VII. 5.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Budapest Környéki Törvényszékre történő
beosztásáról

nökhelyettesét,
dr. Szili Zsolt Gergelyt, a Szekszárdi Törvényszék kollégiumvezetőjét,
dr. Sárecz Róbert Endrét,
dr. Kovács János Zoltánt,
dr. Hauszmann-né dr. Szőke Ritát, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökeit,
dr. Sajben Árpád Zoltánt és
dr. Tuba István Krisztiánt, a Szekszárdi Törvényszék bíráit, valamint
dr. Rippert Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság elnökhelyettesét,
dr. Cserveni Mónikát,
dr. Ranga Zsanettet,
dr. Bonnyai Rékát,
dr. Bertaldó Andrást,
dr. Kovács Ildikót, a Szekszárdi Járásbíróság bíráit,
dr. Böcz Andreát, a Paksi Járásbíróság elnökét,
dr. Kiss Zoltánt, a Bonyhádi Járásbíróság bíráját,
dr. Tóth Évát, a Tamási Járásbíróság bíráját,
dr. Simon Miklóst, a Dombóvári Járásbíróság bíráját,
eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása mellett –
2019. szeptember 15. napjától 2020. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszékre
kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése alapján dr. Ábrahám Márta Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére – 2019.
július 31. napjával megszüntetem és 2019. augusztus 1.
napjával a Budapest Környéki Törvényszékre beosztom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

380.E/2019. (VII.11.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének megszüntetéséről és
az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdés f) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Dr. Répássy
Árpádné dr. Német Laurát, a Miskolci Törvényszék bíráját – hozzájárulásával – 2019. július 15. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom. Beosztására figyelemmel a Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelését 2019. július 14.
napjával megszüntetem.

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

EGYÉB HATÁROZATOK
373.E/2019. (VII. 4.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének megszüntetéséről és
az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

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

384.E/2019. (VII. 11.) OBHE
határozat
bíró kirendelésének megszüntetéséről és
az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdés f) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bagdi-Nagy
Olga Annamáriát, Békéscsabai Járásbíróság bíráját –
hozzájárulásával – 2019. július 15. napjától határozatlan
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom. Beosztására figyelemmel a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságra történő kirendelését 2019.
július 14. napjával megszüntetem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdés f) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Csullag Józsefet, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bíráját – hozzájárulásával – 2019. július 15. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom. Beosztására figyelemmel a
Pécsi Törvényszékre, valamint a Pécsi Közigazgatási és

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. augusztus 1. napjától 2019. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

Munkaügyi Bíróságra történő kirendelését 2019. július
14. napjával megszüntetem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

412.E/2019. (VII.17) OBHE
határozat
bíró kirendelésének megszüntetéséről és
az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

421.E/2019. (VII. 19.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 6. §-a (5) bekezdés f) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Ilovszky
Zoltánt, a Győri Járásbíróság bíráját – hozzájárulásával 2019. július 22. napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Beosztására figyelemmel a Tatai Járásbíróságra történő
kirendelését 2019. július 21. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Dr. Osztovits
András Mihály Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. szeptember 1. napjától
2020. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

423.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Fővárosi Törvényszékre történő
beosztásáról

418.E/2019. (VII. 18.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Budapest Környéki Törvényszékre történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése alapján dr. Fehér Éva Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére – 2019.
augusztus 31. napjával megszüntetem és 2019. szeptember 1. napjával a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése és 58. § (3) bekezdése alapján dr. Polgárné dr. Vida Judit Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. július
31. napjával megszüntetem és 2019. augusztus 1. napjával a Budapest Környéki Törvényszékre tanácselnöknek
beosztom.

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

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

420.E/2019. (VII. 19.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

426.E/2019. (VII. 22.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Halász Judit

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Rutt-
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sei alapján dr. Szentkereszty András Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a
határozott időtartam lejártára tekintettel 2019. augusztus 15. napjával megszűnik, ezért 2019. augusztus 16.
napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati
helyére, a Váci Járásbíróságra beosztom.

ner Veronika Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2019. augusztus 13. napjától 2019.
október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

427.E/2019. (VII.22.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Kecskeméti Járásbíróságra történő
beosztásáról

438.E/2019. (VII. 30.) 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. Fehér Zoltán Tibor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2019. augusztus 31. napjával megszűnik, ezért
2019. szeptember 1. napjától a hivatali tevékenységét
megelőző szolgálati helyére, a Kecskeméti Járásbíróságra beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Prodán-Papp Ágnes Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. szeptember 1. napjától
2020. február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

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

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

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

439.E/2019. (VII. 31.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Vida-Lukácsi Katalin Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2019. augusztus 1. napjától 2020.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter
Zoltán János Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2019. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

437.E/2019. (VII.30.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről
és a Váci Járásbíróságra történő beosztásáról

440.E/2019. (VIII. 01.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) és (5) bekezdé-

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Kár-
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vékenységét megelőző szolgálati helyére, a Fővárosi Törvényszékre beosztom.

páti-Somogyi Laura Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2019. szeptember
1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

463.E/2019. (VIII. 26.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

441.E/2019. (VIII. 01.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Angyal
Lászlót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019.
szeptember 1. napjától 2020. február 16. 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

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

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján dr. Györe Viktort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. szeptember 16. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szilágyi
Enikő Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2019. szeptember 1. napjától 2020. február
29. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

465.E/2019. (VIII. 27.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

460.E/2019. (VII.26.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Sándor-Szőke Zsuzsanna, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása a határozott időtartam
lejártára tekintettel 2019. augusztus 31. napjával megszűnik, ezért 2019. szeptember 1. napjától a hivatali te-
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466.E./2019. (VIII. 28.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári megbízás
megszűnéséről

473.E/2019. (IX. 5.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Nobilis Gergely Bernátot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2019. október 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

•
dr. Szigeti Edit, a Győri Járásbíróság bírósági titkárának a Győri Ítélőtábla illetékességi területére szóló
polgári-gazdasági ügyszakos

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

európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2019.
szeptember 1-ei hatállyal megszűnik.

475.E/2019. (IX. 9.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

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

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

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Török
Dániel Viktor Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2019. október 1. napjától
2020. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fuglovics
Gabriella Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2019. szeptember 1. napjától 2019.
november 15. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

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

A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte

471.E/2019. (IX. 03.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

dr. Kiss-Veszprémy Dorottyát, a Debreceni Járásbíróság
bírósági fogalmazóját 2019. július 1. napjától határozatlan időre a Debreceni Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.
A Fővárosi Törvényszék elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Czipa Zsuzsanna Rebeka Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2019. október 1. napjától 2019.
november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

kinevezte

dr. Makranczi Zitát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját a 2019. szeptember 15. napjától 2025. szeptember
14. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra csoportvezető bírói munkakörbe,
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A Szegedi Törvényszék elnöke

beosztotta

dr. Vasvári Csabat, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bíráját - a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel - 2019. szeptember 1. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe,

kinevezte

dr. Szabó Tamást, a Szegedi Járásbíróság bíráját a 2019.
szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Járásbíróságra csoportvezető bírói munkakörbe.

kijelölte

dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi BÍróság csoportvezető bíráját,
dr. Bálint Pétert,
dr. Illés Éva Tündét,
dr. Mocsári Emesét,
dr. Nagy Kornéliát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráit,
dr. Czudarné dr. Kisnémet Erikát,
dr. Varga Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráit
2019. szeptember 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Hegyi Tamást, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját
a 2019. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróság
elnökhelyettesévé.
A Szekszárdi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Andódi Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék bíráját a
2019. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig terjedő időtartamra a Szekszárdi Törvényszékre csoportvezető bírói munkakörbe.

A Gyulai Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Németh Zoltánt, a Gyulai Járásbíróság bíráját 2019.
augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig terjedő
időtartamra a Szeghalmi Járásbíróság elnökévé.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
kijelölte

A Miskolci Törvényszék elnöke

dr. Horváth Elvirát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2019.
július 17. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Bendicskó György Gyulát, a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökét a 2019. augusztus 1. napjától 2025. július
31. napjáig terjedő időtartamra a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökévé,

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bazsó Zoltánt, a Szombathelyi Törvényszék bíráját 2019. szeptember 15. napjától határozatlan időre a
Szombathelyi Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

kijelölte

dr. Balogh Adriennt, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját
2019. augusztus 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

A Veszprémi Törvényszék elnöke
kijelölte

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

dr. Szántai Orsolyát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját
2019. szeptember 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

kinevezte

dr. Gyüréné dr. Szombati Zsuzsannát, a Nyíregyházi
Törvényszék bíráját 2019. augusztus 21. napjától a Nyíregyházi Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Borda Anitát, a Nagykanizsai Járásbíróság bíráját a
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2019. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Zalaegerszegi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé.

ügyforgalmi és statisztikai adatok,
- a bírósági és az országos engedélyezett, tényleges
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatok,
- az elnök összbírói értekezletre készített tájékoztatója.

PÁLYÁZATOK

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

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az alábbi
érintett bíróságra vonatkozó dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- szervezeti és működési szabályzat,
- éves munkaterve és annak melléklete,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves
költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámok,
- a bíróságra vonatkozó, valamint az országos

3.2. A pályázathoz csatolni kell:
1. a jelentkezési segédlapot, valamint
2. a jelentkezési segédlap mellékletében felsorolt irato-

46

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő határidőben kell benyújtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése
alapján a kinevező pályázatot ír ki.
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkeznek,
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a
tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. november 10. napja 16.30 óra.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

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

496.E/2019. (IX. 19.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
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497.E/2019. (IX. 19.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. november 10. 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 Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére
pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
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 Budapest Környéki Törvényszék (Büntető Kollégium) egy büntető ügyszakos tanácselnöki (37. számú)
álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

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

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

2. a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnökhelyettesi (30. számú) álláshelyének betöltésére.

1. a Püspökladányi Járásbíróság elnöki (51. 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 Debreceni 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 elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék 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 Püspökladányi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket
és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni 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. október 25. napja.

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

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

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

3. a Debreceni Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói (54. számú) álláshelyének betöltésére.

a Fővárosi Törvényszék (Gazdasági Kollégium) egy
tanácselnöki (74. számú) álláshelyének betöltésére.

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

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

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. október 25. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Kaposvári Törvényszék (Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium) egy tanácselnöki
(12. számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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zéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kunszentmiklósi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Kecskeméti 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 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 Kaposvári
Törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

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

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

A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.).

A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.).

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Tiszaújvárosi Járásbíróság elnöki (55. számú) álláshelyének betöltésére.

a Kunszentmiklósi Járásbíróság elnöki (47. 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 beszer-
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és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Pécsi 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 Tiszaújvárosi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék 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. november 15. napja.

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

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

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

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi (5. számú) álláshelyének betöltésére.

a Szekszárdi Járásbíróság elnöki (23. 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát

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.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Kunszentmártoni Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szolnoki 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. október 30. napja.

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

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

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

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Kunszentmártoni Járásbíróság elnöki (35. számú)
álláshelyének betöltésére.

1. a Tatabányai Járásbíróság elnöki (27. 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.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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 Tatabányai 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 Tatabányai Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági
szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai 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. október 25. napja.

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

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

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

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
480.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

2. a Tatabányai Járásbíróság elnökhelyettesi (31.
számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos ítélőtáblai
bírói (Büntető Kollégium 47. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020.
március 10. napjáig elhalasztom.

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.

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

481.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Bicskei Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A Bicskei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatabányai Járásbíró-
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„Pályázatok” része tartalmazza.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szentendrei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2000 Szentendre, Dózsa György u. 85.)

A pályázat benyújtásának helye:
Bicskei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2060 Bicske, Hősök tere 3.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

482.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
a Miskolci Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

485.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Budaörsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (118. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Miskolci Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (70. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. március 10.
napjáig elhalasztom.

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

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

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

483.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
a Szentesi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Koszorú u. 2.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Szentesi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (53. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. március 10.
napjáig elhalasztom.

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

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

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

A Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (174. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Szentendrei Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (265. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny

56

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

489.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Szigetszentmiklósi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2310
Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (573. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

487.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy polgári
ügyszakos járásbírósági bírói (625. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.)

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

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

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

490.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1043 Budapest, Tavasz u. 21.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (325. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

488.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy polgári
ügyszakos járásbírósági bírói (617. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.)

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

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

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

491.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1043 Budapest, Tavasz u. 21.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (367. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
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A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
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. október 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

500.E/2019. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre
A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári Kollégium 58. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

492.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a hosszabb kötelmi jogi bírói
gyakorlatnak van jelentősége.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (494. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.)

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

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

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

501.E/2019. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

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

A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető
Kollégium 46. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A Fővárosi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (154. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a legalább 10 éves, büntető
ügyszakban eltöltött, gazdasági ügyekre is kiterjedő ítélkezési gyakorlatnak 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. október 21. napja.

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

58

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. október 30. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

502.E/2019. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

504.E/2019. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

A Kúrián egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos
kúriai bírói (Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 51. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Kúrián egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos
kúriai bírói (Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 93. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a 10 évet meghaladó közigazgatási bírói gyakorlatnak és ezen belül a környezetvédelmi
és ingatlan-nyilvántartási ügyek területén szerzett ítélkezési tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál a 10 évet meghaladó közigazgatási bírói gyakorlatnak és ezen belül a közbeszerzési és
ingatlan-nyilvántartási ügyek területén szerzett ítélkezési tapasztalatnak 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. október 30. napja 16.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.)

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.)

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

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

503.E/2019. (IX. 20.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

EGYÉB PÁLYÁZATOK

A Kúrián egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos
kúriai bírói (Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 69. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál a 10 évet meghaladó közigazgatási bírói gyakorlatnak és ezen belül a pénzügyi ügyek
területén szerzett ítélkezési tapasztalatnak van jelentősége.

a Szeghalmi Járásbíróságon
1
a Gyulai Törvényszék területén 2
bírósági titkári álláshely betöltésére

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. október 15. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.)

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Veszprémi Járásbíróságon 1
a Tapolcai Járásbíróságon 1
bírósági titkári álláshely betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2019. október 31. napja.

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

HÍREK
Halálozás
Dr. Ficsór József, a Miskolci Törvényszék tanácselnöke
életének 65. évében 2019. augusztus 3. napján elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Szilágyi Szabolcsnak, a Komlói Járásbíróság bírájának az AA 111052 számú,
dr. Bihari Ádámnak, a Kecskeméti Járásbíróság bírájának az AA 110668 számú,
dr. Vogyicska Petrának, a Pécsi Ítélőtábla bírájának az
AA 112350 számú,
dr. Ruzsányi Editnek, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírájának az AA 112951 számú,
dr. Angyal Lászlónak a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírájának az AA 114582 számú
bírói igazolványa,
Kiss Attilának, a Budapest Környéki Törvényszék fizikai
dolgozójának a BA 181191 számú,
Bauch Katalinnak, a Győri Törvényszék igazságügyi alkalmazottjának a BA 184362 számú,
Szlovenszki Krisztinának, a Pécsi Járásbíróság bírósági
ügyintézőjének a BA 182780 számú,
Urbán Pál Gábornak, a Balassagyarmati Törvényszék
volt fizikai lakalmazottjának a BA 189174 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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