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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

8

20/2019. (X. 31.) OBH utasítás a bíróságok által használt gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról
21/2019. (X. 31.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról 22/2019. (XI. 14.) OBH utasítás a bírósági szervezet
informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 23/2019. (XI.14.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről szóló
szabályzatról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 24/2019. (XI.14.) OBH utasítása egyes OBH utasítások
módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2019. (XI.14.) OBH utasítása a közhiteles nyilvántartások
és adatbázisok használatáról
HATÁROZATOK

25

109.SZ/2019. (X. 31.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói álláshely
és egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről és két járásbírósági
bírói álláshely megszüntetéséről, továbbá a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
110.SZ/2019. (XI. 4.) OBHE határozata munkacsoport működésének meghosszabbításáról
111.SZ/2019. (XI. 4.) OBHE határozat a Kúrián egy kúriai bírói álláshely és egy középfokú végzettségű
tisztviselő, írnoki álláshely rendszeresítéséről és a Kúria engedélyezett létszámáról szóló 53.SZ/2019.
(IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
112.SZ/2019. (XI. 11.) OBHE határozat a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról
113.SZ/2019. (XI. 12.) OBHE határozat a Budapest Környéki Törvényszék területén egy tanácselnöki
álláshely, egy törvényszéki bírói álláshely és három középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely rendszeresítéséről, továbbá a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
114.SZ/2019. (XI. 14.) OBHE határozat a Veszprémi Törvényszék területén három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely vezetői álláshellyé történő átalakításáról és a Veszprémi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 51.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
115.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE határozat a Győri Törvényszék területén hat fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és a Győri Törvényszéken engedélyezett létszámáról szóló 38.SZ/2019. (IV. 1.)
OBHE határozat módosításáról
116.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE határozat a Kaposvári Törvényszék területén három fizikai dolgozói
álláshely rendszeresítéséről és a Kaposvári Törvényszéken engedélyezett létszámáról szóló
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40.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
117.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE határozat a Pécsi Törvényszék területén tíz fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és a Pécsi Törvényszéken engedélyezett létszámáról szóló 44.SZ/2019. (IV. 1.)
OBHE határozat módosításáról
118.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék területén tizenhárom fizikai
dolgozói álláshely rendszeresítéséről és a Tatabányai Törvényszéken engedélyezett létszámáról
szóló 50.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról
119.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék területén nyolc fizikai dolgozói
álláshely rendszeresítéséről és a Zalaegerszegi Törvényszéken engedélyezett létszámáról szóló
52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

29

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

29

524.E/2019. (X. 1.) OBHE
címekről

határozat 2019. október hónapban kötelezően adományozandó bírói

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

29

544.E/2019. (X. 17.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
548.E/2019. (X. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
549.E/2019. (X. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
550.E/2019. (X. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
551.E/2019. (X. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
552.E/2019. (X. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
553.E/2019. (X. 21.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
572.E/2019. (X. 28.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói titkárok megbízásáról
573.E/2019. (X. 29.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
575.E/2019. (X. 31.) OBHE
megbízásáról

határozat az európai jogi szaktanácsadók

koordinátor-helyettesi

582.E/2019. (XI. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
587.E/2019. (XI. 8.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
603.E/2019. (XI. 19.) OBHE határozat a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
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KIJELÖLÉSEK

33

545.E/2019. (X. 17.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkár kijelöléséről
546.E/2019. (X. 18.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
554.E/2019. (X. 22.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
590.E/2019. (XI. 13.) OBHE határozat a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről
591.E/2019. (XI. 13.) OBHE
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár

KIRENDELÉSEK

34

576.E/2019. (X. 31.) OBHE határozat bíró Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendelésének
megszüntetéséről
589.E/2019. (XI. 13.) OBHE határozat bíró Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő kirendelésének meghosszabbításáról
EGYÉB HATÁROZATOK

34

538.E/2019. (X. 14.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
555.E/2019. (X. 22.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Budakörnyéki Járásbíróságra történő beosztásáról
570.E/2019. (X.25.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
571.E/2019. (X. 25.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszüntetéséről
574.E/2019. (X. 29.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének vezetői
megbízatása megszűnéséről és a Kúriára történő bírói beosztásáról
578.E/2019. (XI. 5.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
579.E/2019. (XI. 5.) OBHE határozat az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezető-helyettese vezetői tisztségének megszűnéséről
580.E/2019. (XI. 5.) OBHE határozat a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
586.E/2019. (XI.7.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról
588.E/2019. (XI. 8.) OBHE határozat az OBH elnökének helyettesítéséről
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592.E/2019. (XI.14.) OBHE határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
597.E/2019. (XI. 15.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
598.E/2019. (XI. 18.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

36

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI

38

PÁLYÁZATOK

38

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI  PÁLYÁZATOK

40

A Kúria elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

41

594.E/2019. (XI. 14.) OBHE határozat az Egri Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
595.E/2019. (XI. 14.) OBHE határozat a Szombathelyi Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
596.E/2019. (XI. 14.) OBHE határozat a Szolnoki Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
A Debreceni Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökhelyettesének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK

47

605.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
606.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
607.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Mezőtúri Járásbíróságon egy járásbírósági
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608.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
609.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

610.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

611.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon

612.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy

613.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

egy

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

EGYÉB PÁLYÁZATOK

49

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

49

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
1. bíróság elnöke: a Törvényszék, az Ítélőtábla és az
Országos Bírósági Hivatal elnöke;
2. gépjármű személyes használata: jogszabályi
felhatalmazás, vagy az OBH elnökének engedélye alapján
igénybe vett üzemi használatú gépjármű használata,
melyet a jogosult hivatali vagy magáncélból használ;
3. gépjárművezetői engedély: a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet előírásainak megfelelő az adott gépjárműkategóriára vonatkozó érvényes járművezetésre jogosító
okmány;
4. gépjármű ügyintéző: Bíróság szervezetében munkaköri leírásában rögzítetten - a gépjárművek
üzemeltetésével és használatával összefüggő feladatok
végrehajtásával, az elszámolásokkal és ellenőrzéssel
megbízott bírósági dolgozó;
5. gépjárművezető:
a) a bíróság gépjárművezetői munkakörben alkalmazott
fizikai állományú dolgozója, vagy
b) az üzemi használatú gépjárművet saját vezetéssel
hivatalos célra igénybe vevő bírósági dolgozó, vagy
c) az üzemi használatú gépjárművet jogszabály
rendelkezés vagy az OBH elnökének engedélye alapján
személyes használatra igénybe vevő bírósági dolgozó;
6. menetlevél: közúti forgalomban lévő üzemi használatú
gépjármű szigorú számadású nyomtatványként kezelt
menetokmánya;
7.
havi/negyedéves
üzemanyag-megtakarítás/
túlfogyasztás: adott üzemi használatú gépjárműhöz
kapcsolódó,
a
közúti
gépjárművek,
az
egyes
mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás
nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.
1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: fogyasztási
norma rendelet) szerint választott norma (l/100 km)
szerint és megtett km szorzata alapján elszámolható
üzemanyag-mennyiség, valamint a hivatali gépjárműre
az adott hónapban számla szerint vásárolt üzemanyagmennyiség különbözete;
8. normatív üzemanyagköltség: adott üzemi használatú
gépjárműhöz kapcsolódó, a közúti gépjárművek, az
egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek
üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás
nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.)
Korm. rendelet szerint választott alapnorma, vagy a
gépjármű gyártó/forgalmazó adatai szerinti norma,
vagy műszaki szakértő által megállapított norma alapján
elszámolható üzemanyag-mennyiség és a hivatali

UTASÍTÁSOK
20/2019. (X. 31.) OBH
utasítás
a bíróságok által használt gépjárművek
üzemeltetéséről és használatáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A szabályzat célja
1. § Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 16. § b)-e) pontjában meghatározott
bíróságoknál és az Országos Bírósági Hivatalnál
(a továbbiakban: OBH; bíróságok és OBH együtt a
továbbiakban: Bíróság) a rendelkezésre álló erőforrások
gazdaságos kihasználásának érdekében az üzemi
használatú gépjárművek hivatalos és személyes
használatára vonatkozó szabályok egységes rendszerbe
foglalása.
2. A szabályzat hatálya
2. § (1) A szabályzat személyi hatálya a Bíróság bíráira
és igazságügyi alkalmazottaira (a továbbiakban együtt:
bírósági dolgozó) terjed ki.
(2)
A
szabályzat
tárgyi
hatálya
a
Bíróság
vagyonkezelésében álló, a szervezet feladatainak
ellátása érdekében használt gépjárművek, valamint
bérelt gépjárművek (a továbbiakban együtt: üzemi
használatú gépjármű) igénybevételére, üzemeltetésére
terjed ki.
(3) A szabályzat területi hatálya üzemi használatú
gépjármű magyarországi és külföldi igénybevételére
egyaránt kiterjed.
3. Értelmező rendelkezések
3. § E szabályzat alkalmazásában:
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gépjárműre meghatározott típusú üzemanyag Nemzeti
Adó- és Vámhivatal által havonta közzétett árának (Ft/l)
a szorzata;
9. rendkívüli esemény: mindazon veszély, bekövetkezett
esemény, amely a gépjármű-üzemeltetés során az
emberi életben és testi épségben, egészségben,
vagyonbiztonságban hátrányos változást eredményez
vagy eredményezhet, és amelynek megelőzése vagy
káros hatásainak elhárítása azonnali intézkedést igényel.
Ilyenek különösen a bekövetkezett baleset, tűzkár, lopás,
rongálás, gépjármű-meghibásodás;
10.
üzemi
használatú
gépjármű:
a
Bíróság
vagyonkezelésében lévő, illetve általa bérelt, valamint
bármely jogcímen (pl. cseregépjármű) üzemeltetett
gépjármű, amely érvényes forgalmi engedéllyel
rendelkezik.

6. § Az üzemi használatú gépjármű igénybevétele
a) alkalomszerűen vagy
b) állandó használatra, visszavonásig vagy a megbízatás
megszűnéséig
engedélyezhető.
7. § Az üzemi használatú gépjárművek hivatalos céllal
munkaidőben vehetők igénybe. Nem szükséges külön
munkaidőn kívüli használatra vonatkozó engedély, ha
munkaidő előtti indulás szükséges, továbbá amennyiben
a munkaidőben megkezdett igénybevétel nem fejeződik
be a munkaidő végéig, illetve, ha a használatra
vonatkozó engedély alapján az indulási és visszaérkezési
idő eltérő napra esik. Munkaszüneti napon és heti
pihenőnapon az üzemi használatú gépjárművek hivatali
célú igénybevételéhez a Bíróság elnökének írásbeli
engedélye szükséges. A Bíróság elnöke engedélyezési
jogkörét átruházhatja az elnökhelyettesre vagy más
vezetőre.

II. FEJEZET
ÜZEMI HASZNÁLATÚ GÉPJÁRMŰ IGÉNYBEVÉTELÉNEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

7. Üzemi használatú gépjármű igénylésének és
igénybevételének feltételei

4. Üzemi használatú gépjármű igénybevételének célja
4. § Üzemi használatú gépjárművek igénybevétele
történhet különösen belföldi, külföldi kiküldetéshez,
bírói testületi, kollégiumi működés biztosításához,
bírósági érdekképviseleti tevékenységhez, fogadásokon,
rendezvényeken való megjelenéshez, protokoll feladatok
teljesítéséhez, szakmai képzések és továbbképzések
során, anyag, áru, hivatalos küldemények szállításához,
rendkívüli
eseményekkel
összefüggő
feladatok
ellátásához, bírósági eljárás során teljesítendő eljárási
cselekményekhez.

8. § Az üzemi használatú gépjárművek hivatali célú
igénylése és annak engedélyezése az 1. melléklet szerinti
„Gépjárműigénylés” nyomtatvány alkalmazásával, vagy
elektronikusan történhet.
9. § (1) A gépjármű ügyintéző feladata a beérkező alkalmi
vagy adott időszakra vonatkozó igények feldolgozása, az
igények alapján a szállítási beosztás elkészítése és az
igénylő felé visszajelzés küldése.
(2) Az üzemi használatú gépjármű igénybevételének
indokoltságát az igényt benyújtó bírósági dolgozó
szervezeti egységének vezetője igazolja, ezt követően
a Bíróság elnöke engedélyezi az igénybevételt. Az
engedélyezési jogkört a Bíróság elnöke átruházhatja az
elnökhelyettesre vagy más vezetőre. A szervezeti egység
vezetőjének igénylését a Bíróság elnöke engedélyezi és
igazolja.
10. § A gépjárművezetés feltétele, hogy a használatra
jogosult megfeleljen a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban:
KRESZ) által meghatározott a gépjárművezetővel
szemben támasztott követelményeknek.
11. § Az üzemi használatú gépjármű közúti
közlekedésben csak műszakilag kifogástalan állapotban,
az előírt tartozékokkal és felszerelésekkel, szabályosan
vezetett menetlevéllel, valamint a tervezett használathoz
szükséges úthasználati jogosultsággal, a KRESZ
előírásainak megtartásával vehet részt.
12. § (1) A gépjárművezető minden használat előtt
ellenőrzi
a) a gépjármű műszaki állapotát, rendeltetésszerű
használatra
való
alkalmasságát,
különösen
a

5. Üzemi használatú gépjárművek igénybevételének
módjai
5. § (1) Üzemi használatú gépjárművek igénybevétele az
alábbi esetekben lehetséges:
a) hivatali célra, bíróság gépjárművezetői munkakörben
alkalmazott fizikai állományú dolgozó (a továbbiakban:
hivatásos gépjárművezető) vezetésével (a továbbiakban:
taxi jellegű igénybevétel),
b) hivatali célra saját vezetéssel (a továbbiakban: kulcsos
gépjármű igénybevétel),
(2) Személyes használatba adott üzemi használatú
gépjármű jogszabály rendelkezése alapján vagy az OBH
elnöke írásbeli egyedi engedélye alapján
a) hivatali célra, hivatásos gépjárművezetővel vagy saját
vezetéssel,
b) magáncélra saját vezetéssel
vehető igénybe.
6. Üzemi használatú gépjármű igénybevételének
időtartama
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szerinti
„Gépjármű
kiviteli
engedély
külföldre”
nyomtatvány aláírásával engedélyezi. A nyomtatványt
két példányban kell kitölteni, amelyből egy példányt a
gépjármű okmányaival együtt kell tartani az út során,
a másik példányt a gépjármű ügyintéző őrzi meg.
Engedélyezési jogkörét a Bíróság elnöke átruházhatja az
elnökhelyettesre vagy más bírósági vezetőre.

kormányberendezés, fékberendezés, gumiabroncs,
kötelezően előírt világító és fényjelző berendezés
működését, továbbá
b) az üzem-, kenőanyag, a hűtőfolyadék és ablak-,
fényszóró mosó, adalék (pl. Adblue) töltöttségét,
c) okmányok (forgalmi engedély, menetlevél, biztosítási
okmány, gépjármű használatára vonatkozó engedély,
gépjárművezetői engedély, üzemanyag-, kincstári kártya)
meglétét és érvényességét,
d) a gépjármű kötelező tartozékainak, hatósági
jelzéseknek (forgalmi rendszámtábla) meglétét és a
KRESZ szabályainak való megfelelését,
e) díjköteles útszakasz igénybevétele esetén az
úthasználati jogosultságot.
(2) Amennyiben a gépjármű az (1) bekezdésben
meghatározott követelményeknek nem felel meg, úgy
arról a gépjárművezető haladéktalanul tájékoztatja
a gépjármű ügyintézőt. Biztonságos közlekedést
akadályozó műszakilag hibás gépjárművel elindulni tilos,
gépjármű kizárólag a hiányosságok kiküszöbölése, hibák
kijavítása után indítható útra.
13. § A gépjármű ügyintéző felelőssége, hogy az üzemi
használatú gépjárműnek a gépjárművezető részére
történő első átadásakor a jármű, és a hozzátartozó
felszerelések és tartozékok működőképesek az
előírásoknak megfelelőek legyenek, illetve a szükséges
felszerelések és tartozékok megfelelő számban,
hiánytalanul elhelyezésre kerüljenek a gépjárműben.
14. § (1) A gépjárművezető a gépjármű használata
során köteles az észszerű, gazdaságos, a gépjármű
rendeltetési céljának megfelelő, kíméletes használatra, a
látási, időjárási és útviszonyoknak megfelelő vezetésre.
(2) A hivatásos gépjárművezető feladatai a 12. §-ban
meghatározottakon túl különösen:
a) a kezelésére bízott üzemi használatú gépjármű
biztonságos üzemeltetése,
b) üzemi használatú gépjármű napi karbantartási
feladatainak elvégzése,
c) gépjármű üzembiztos és tiszta állapotban tartása,
d) menetlevélvezetési előírások maradéktalan betartása,
e) havi/időszakos futásteljesítmény- és üzemanyagelszámolás (2. melléklet) elkészítése,
f) a szabályzatban előírt nyilvántartások vezetése,
nyomtatványok kitöltése,
g) rendkívüli esemény esetén a szükséges intézkedések
megtétele, és annak a gépjármű ügyintéző részére
történő azonnali jelentése,
h) a gépjárműigénylésben megjelölt helyen, és
időpontban, az üzemi használatú gépjárművel történő
megjelenés,
i) szükséges felszerelések és tartozékok meglétének és
működőképességének ellenőrzése.
15. § Az üzemi használatú gépjármű külföldön
történő igénybevételét a Bíróság elnöke a 3. melléklet

III. FEJEZET
ÜZEMI HASZNÁLATÚ GÉPJÁRMŰ IGÉNYBEVÉTELÉNEK
KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
8. Kulcsos gépjármű hivatali célú igénybevétele
16. § A kulcsos gépjármű átadás-átvétele a 4. melléklet
szerinti „Gépjármű átadása-átvétele” nyomtatvány
kitöltésével történik.
17. § (1) A kulcsos gépjármű szabályszerű átadásátvételéért a gépjármű ügyintéző felelős.
(2) Az átadás-átvétel során a gépjármű ügyintéző
ellenőrzi
a) a kulcsos gépjármű alkalmasságát a közúti
forgalomban való részvételre,
b) gépjárművezető üzemi használatú gépjármű
igénybevételi jogosultságát,
c) valamint a gépjárművezetővel szemben támasztott
egyéb követelményeknek való megfelelését.
18. § Kulcsos gépjármű igénybevételére az a bírósági
dolgozó jogosult, aki az adott gépjármű-kategória
vonatkozásában, a gépjármű ügyintéző részére
bemutatott érvényes gépjármű-vezetői engedéllyel
rendelkezik, és akinek a Bíróság elnöke a gépjármű
használatát engedélyezte.
19. § A kulcsos gépjárművet a gépjárművezető az utazás
megkezdésekor tele töltött üzemanyagtartállyal veszi át,
és az utazás befejezésekor ugyanilyen módon adja át,
melynek tényét a 4. melléklet szerinti nyomtatványon
rögzíti.
20. § (1) A kulcsos gépjárművet vezető bírósági dolgozó
feladatai a 12. §-ban meghatározottakon túl, különösen:
a) kezelésére bízott üzemi használatú gépjármű
gazdaságos és biztonságos üzemeltetése,
b) üzemi használatú gépjármű napi karbantartási
munkálatainak elvégzése (különösen folyadékszintek,
gumi nyomás, fényjelző-, fékberendezések működésének
ellenőrzése),
c) gépjármű forgalom-, üzembiztos és tiszta állapotban
tartása,
d) menetlevélvezetési előírások maradéktalan betartása,
az igénybevételt követően a kitöltött menetlevél átadása
a gépjármű ügyintéző részére,
e) a 2. melléklet szerinti havi futásteljesítmény- és
üzemanyag-elszámolás
elkészítése,
amennyiben
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Bíróság viseli a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvényben rögzített cégautó adót. A cégautó adóval
kapcsolatos adatszolgáltatás és bevallás tekintetében a
39. §-ban foglaltak az irányadók.
27. § A Bíróság gondoskodik a személyes használatú
gépjármű szervizeléséről, karbantartásáról.

a gépjárművezető személye nem változik a hónap
folyamán,
f) rendkívüli esemény esetén a szükséges intézkedések
megtétele, és annak a gépjármű ügyintéző részére
történő azonnali jelentése.
(2) Amennyiben az adott gépjárművet tárgyhóban
több gépjárművezető vezeti, abban az esetben a
havi és negyedéves összesített futásteljesítmény- és
üzemanyag-elszámolást a gépjármű ügyintéző készíti el
az 5.a)-5.b) melléklet szerint.

10. Bérelt gépjármű igénybevétele
28. § (1) A Bíróság gépjárművet csak különösen indokolt
esetben, rövid ideig kieső üzemi használatú gépjármű
pótlás vagy átmeneti többletkapacitás-igény esetén, a
Bíróság elnöke írásbeli engedélye alapján bérelhet. A
Bíróság elnöke engedélyezési jogkörét átruházhatja az
elnökhelyettesre vagy más vezetőre.
(2) Bérelt gépjármű belföldön és külföldön történő
utazás során egyaránt igénybe vehető, továbbá hivatásos
gépjárművezetővel vagy saját vezetéssel is használható.
29. § A Bíróság elnöke belső szabályzatban rendelkezhet
a gépjármű bérlésével és használatával kapcsolatos
szabályokról.

9. Személyes használatú igénybevétel szabályai
21. § Személyes használatú gépjármű igénybevételére
a) jogszabály alapján jogosultak:
aa) az OBH elnöke {a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 160. §-a alapján, figyelemmel az
állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2015. (IX. 21.)
Korm. rendelet] 2. § ca) pontjára},
ab) az OBH elnökhelyettesei [a Bjt. 163. §-a alapján,
figyelemmel a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. § ca)
pontjára].
b) egyedi kérvény (a továbbiakban: kérvény) alapján az
OBH elnökének engedélyével jogosultak:
ba) a törvényszékek és
bb) az ítélőtáblák
elnökei.
22. § A személyes használatú gépjárműigénylés a 6.
melléklet szerinti kérvényen történik. A személyes
használatú igénybevételt az OBH elnöke a 7. melléklet
szerinti „OBH Elnöki engedély üzemi használatú
gépjármű személyes használatára” megnevezésű
nyomtatványon engedélyezi.
23. § Az OBH elnökének személyes használatra adott
engedélye esetén a 21. § b) pontjában megjelölt
gépjárművezető a gépjárművet kilométer korlátozás
nélkül használja.
24. § (1) Az üzemi használatú gépjármű személyes
használata Magyarország területén térítésmentes,
az üzemeltetéssel és üzemben tartással felmerült
költségeket a gépjármű vagyonkezelője, bérlet esetén
bérlője viseli.
(2) Az üzemi használatú gépjármű személyes használata
hivatali célból külföldön térítésmentes. Magán célú
igénybevétel esetén a jogosultat terhelik a külföldi
útszakaszra eső használat (különösen az üzemanyag,
útdíj, parkolás, büntetés) költségei.
25. § A gépjármű ügyintéző a személyes használatú
gépjármű kilométer számlálójának állását minden hónap
utolsó napján a 2. melléklet szerinti nyomtatványon
rögzíti.
26. § A személyi használatú gépjármű után is a

11. Bíróságok közötti segítségnyújtás, együttműködés
30. § (1) Amennyiben a gépjármű igénybevételét rövid
időtartamú, eseti szállítások lebonyolítása indokolja,
és az a Bíróság vagyonkezelésében lévő gépjárművel
nem megoldható, abban az esetben a Bíróságok az
intézmények közötti segítségnyújtás keretében az üzemi
használatú gépjármű használatának átengedésével
támogathatják egymás működését. Az intézményi
segítségnyújtás során a gépjármű a másik Bíróság részére
hivatásos gépjárművezető biztosításával átengedhető.
(2) Az üzemi használatú gépjárművek kihasználtságának
érdekében a Bíróságok - az (1) bekezdésben írtakon túl
is - együttműködnek.
12. Bíróság által gépjárművezetői munkakörben
alkalmazott gépjárművezetővel szembeni elvárások
31. § (1) A hivatásos gépjárművezető munkaköri leírása,
Bírósági szinten egységesen tartalmazza a kötelezően
elvárt jogszabályi, egészségügyi, valamint a Bíróság által
előírt további alkalmassági kritériumokat, és a bírósági
környezethez méltó öltözködési elvárásokat.
(2) A hivatásos gépjárművezetőnek az igazságügyi
alkalmazotti jogviszony létesítésekor rendelkeznie kell:
a) érvényes személy és/vagy tehergépjármű kategóriájú
gépjárművezetői engedéllyel,
b) 2. csoportú egészségügyi alkalmasság igazolással.
(3) A Bíróság elnöke a hivatásos gépjárművezetővel
szemben rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot
kezdeményez, abban az esetben, ha közlekedésbiztonsági
szempontból a bírósági dolgozó gépjárművezetőként
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ÜZEMI HASZNÁLATÚ GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSE

cégautóadó bevallásához szükséges adatszolgáltatásért
a gépjármű-üzemeltetésért a Bíróság SzMSz-ben kijelölt
szervezeti egység vezetője, ilyen vezető hiányában
a Bíróság elnöke, míg a bevallás elkészítéséért és az
adó megfizetéséért a Bíróság gazdasági szervezetének
vezetője felelős.
38. § A gépjármű ügyintéző kiemelt feladatai közé
tartozik az üzemi gépjármű gyártója által előírt időszakos,
garanciaidőn belüli és azon túli szervizszolgáltatás
igénybevételének
lebonyolítása,
valamint
az
egyéb szükséges javítási, karbantartási feladatok
megszervezése, a gépjárművek környezetvédelmi
követelményeknek való megfelelésének biztosítása.
39. § (1) A Bíróság elnöke az SzMSz-ben rendelkezik
a gépjármű-üzemeltetésért felelős szervezeti egység
kijelöléséről.
(2) A Bíróság elnöke belső szabályzatban rendelkezik
különösen az üzemi használatú gépjárművek biztonságos
üzemeltetéséről, annak feltételeiről, a szükséges javítási,
karbantartási, szervizelési ügyintézési feladatokról,
illetve a kapcsolódó folyamatok meghatározásáról és
azok végrehajtásáról.

13. Üzemi használatú gépjárművek nyilvántartása

15. A gépjármű menetlevél

34. § (1) A Bíróság a vagyonkezelésében lévő üzemi
használatú gépjárművekről a FORRÁS SQL programban,
a vonatkozó jogszabályi és belső számviteli szabályzatok
szerinti nyilvántartást vezet.
(2) Az üzemi használatú gépjárművek törzskönyvének
és pótkulcsának biztonságos, zárt szekrényben történő
tárolásáról a gépjármű ügyintéző gondoskodik.

40. § (1) Az üzemi használatú személy- és
tehergépjárművek
közúti
forgalomban
történő
használata során a gépjárművezető - a gépjárműkategóriától függően - az alábbi sorszámozott,
szigorú számadású nyomtatványként nyilvántartott
menetlevelet köteles vezetni:
a) személygépjármű esetén D. Gépjármű 31.r.sz-Pátria
Nyomda Zrt - (D5251),
b) tehergépjármű esetén D. Gépjármű 21/5.r.sz.-Pátria
Nyomda Zrt. - (D5502).
(2) Érvényes menetlevél nélkül üzemi használatú
gépjármű a közlekedésben nem vehet részt.
Érvényes a menetlevél, ha az igénybevétel során a
megfelelő rovatokat olvasható formában, megfelelő
részletezettséggel a gépjárművezető kitöltötte.
41. § A gépjárművek menetlevéllel való ellátásáról,
továbbá azok megőrzéséről az erre a feladatra kijelölt
gépjármű ügyintéző gondoskodik.
42. § (1) A gépjárművezető a menetlevelet naponta
az indulástól a visszaérkezésig, gépjárművenként,
eseményszerűen folyamatosan vezeti.
(2) A személyes használatra igénybevett üzemi
használatú gépjármű a közúti forgalomban tételes
menetlevél vezetése nélkül vehet részt.
43. § (1) A gépjárművezető a menetlevélen, annak
vezetése során rögzíti:
a) a gépjármű forgalmi rendszámát,
b) a gépjármű gyártmánynak megnevezését,
c) a gépjárművezető nevét,

történő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban kétség
merül fel. A gépjárművezető pályaalkalmassági
vizsgálatáról a közúti járművezetők pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell gondoskodni.
32. § (1) A Bíróság törekszik a gépjárművezetői
munkakörben
alkalmazottak
egységes
munkaidőkeretben történő foglalkoztatására.
(2) A munkaidőkeretben történő foglalkoztatás,
a Bíróság elnökének át nem ruházható jogkörben
meghozott döntése alapján az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LVIII. törvény (a
továbbiakban: Iasz.) 44. § (1) bekezdésének, valamint a
Bíróság belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően
történhet.
33. § A Bíróság elnöke belső szabályzatában
rendelkezhet a hivatásos gépjárművezetővel szemben
támasztott további követelményről.
IV. FEJEZET

14. Üzemi használatú gépjárművek üzemeltetésének
általános előírásai
35. § (1) Az üzemi használatú gépjárműveknek
rendelkezniük
kell
a
kötelező
gépjárműfelelősségbiztosításáról szóló 2009. évi LXII. törvény
szerinti kötelező felelősségbiztosítással, valamint teljes
körű casco biztosítással, mely vonatkozó szerződések
megkötése a Bíróság gépjármű-üzemeltetésért a
Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban:
SzMSz) szerint felelős szervezeti egység vezetője felelős.
(2) Bírósági szinten - 5 db üzemi használatú gépjármű
felett - törekedni kell a gépjármű biztosítások
flottaszerződés keretében történő megkötésére. Az éves
díjváltozások előtt a díjak felülvizsgálatát a gépjármű
ügyintéző elvégzi.
36. § A Bíróságon gépjármű ügyintéző gondoskodik az
üzemi használatú gépjárművekhez tartozó autópályamatrica, valamint parkolási bérletek beszerzéséről, és
azok nyilvántartásáról.
37. § Az üzemi használatú gépjárművek negyedéves
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(4) A Bíróság elnöke a gépjármű tárolásának szabályairól
belső szabályzatban rendelkezhet.

d) az adott napi dátumot,
e) az útvonalat (Bíróság székhelyén belüli út esetében a
közterület nevét, székhelyen kívüli út esetén a település/
közterület nevét is),
f) az érkezési és indulási időt (óra, perc),
g) a kilométeróra-állást, minden megtett út
viszonylatában külön-külön,
h) a napi ténylegesen megtett összes km-t,
i) az üzembentartó nevét, címét,
j) a Bíróság székhelyén/telephelyén kívüli parkolás
esetén a parkolás pontos helyét és idejét,
k) minden rendkívüli eseményt különösen műszaki hiba,
baleset, sérülés, meghibásodás bekövetkeztét, illetve
ami a gépjármű műszaki állapotát érinti,
l) az üzemanyag/motorolaj vásárlás adatait (km-óra
állását, tankolt üzemanyag mennyiségét, bizonylat
számát), valamint a parkolási díj összegét, és egyéb, a
költségelszámolással kapcsolatos információt.
(2) A gépjárművezető a menetlevélen feljegyzett adatok
helyességét aláírásával igazolja.
(3) A menetlevelet javítani csak az ügyviteli előírásoknak
megfelelő módon lehet. A felhasznált vagy rontott
okmányok megőrzése sorszám szerint, hiánytalanul, a
szigorú számadású bizonylatokra vonatkozó szabályok
szerint történik.
(4) A nap közben történő gépjárművezető csere esetén
a menetlevélen a gépjármű vezető nevének és az átvétel
időpontjának feltüntetése szükséges. A menetlevelet
ebben az esetben folytatólagosan kell vezetni.
(5) A menetlevélen szereplő adatok hitelességét, a
kilométer-felhasználás üzemi jellegét, jogosságát az
igénybe vevő bírósági dolgozó a „Fuvar teljesítmény
igazolása” rovatban aláírásával köteles igazolni.
44. § A Bíróság belső szabályzatában a menetlevél
vezetésével
kapcsolatban
további
előírásokat
tartalmazhat.

17. Parkolás
46. § (1) A parkolási díj megfizetése pénzügyi rendezése
elsődlegesen elektronikus fizetőeszköz (különösen
mobilparkolás, bankkártya) használatával, ahol ez nem
lehetséges, készpénzzel történik.
(2) A parkolási díj megfizetése a gépjárművezető
feladata, aki azt a parkoló szelvény alapján havonta, saját
vezetés esetén a kiküldetési rendelvényen utólagosan
számolja el. A gépjárművezető a felhasznált szelvényt/
másolatát az adott napi menetlevélhez csatolja.
Mobilparkolás esetén a telefonos-aplikáción keresztül
kezdeményezett parkolás elszámolása a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. számlája alapján utólagosan történik.
47. § A parkolás jogszerűségét, a gépjárművet igénybe
vevő bírósági dolgozó, egyéb esetekben (postajárat) a
menetlevél igazolására kijelölt bírósági dolgozó ellenőrzi,
igazolja.
48. § A Bíróság elnöke a parkolás szabályairól belső
szabályzatban rendelkezhet.
18. Üzemanyag-ellátás és -költségek elszámolása
49. § Az üzemi használatú gépjárművek üzemanyagelszámolása során a számlával igazolt tényleges
üzemanyag felhasználási módszer alkalmazandó.
50. § (1) A Bíróság az üzemi használatú gépjárművek
üzemanyag-elszámolása során a fogyasztási norma
rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a fogyasztási
norma rendelet 4. §-a szerint meghatározott alapnormaátalányt alkalmazza. Ezt az elszámolási módot kell
alkalmazni a Bíróság által bérbe vett, valamint a javítás
idejére biztosított cseregépjármű futásteljesítményének
elszámolása során is. Az alapnorma-átalány alkalmazása
során korrekciós tételek alkalmazása nem lehetséges.
(2) A Bíróság belső szabályzatában rendelkezhet arról,
hogy az alapnorma-átalány helyett, indokolt esetben,
figyelemmel a fogyasztási norma rendelet 2. § (1)
bekezdés a) pontjában foglaltakra, a rendelet 2. § (2)
bekezdése alapján a gépjármű gyártója/forgalmazója,
illetve műszaki szakértő által az adott gépjárműre
megállapított alapnormát alkalmazza. Ezen elszámolási
mód esetében korrekciós tételek alkalmazása is
lehetséges, különösen nyári/téli üzem, városi forgalom
esetén.
(3) Tehergépjárművek esetében az alapnorma
meghatározása a fogyasztási norma rendelet 1/A.
melléklet 1/b. pontja szerinti képlet alapján is történhet.
51. § (1) A Bíróság üzemi használatú gépjárművei
üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag, egységesen
csak forgalmi-rendszámra szóló üzemanyagkártyával

16. Tárolás
45. § (1) Az üzemen kívüli üzemi használatú gépjármű
a Bíróság székhelyén vagy telephelyen, annak zárt
udvarában, garázsában tárolható.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól csak a Bíróság
elnökének, engedélyével lehet eltérni, személyes
használat során vagy indokolt esetben, különösen
korai indulás, több napos igénybevétel, vagy rendkívüli
esemény bekövetkeztekor. Engedélyezési jogkörét a
Bíróság elnöke átruházhatja az elnökhelyettesre, vagy
más vezetőre.
(3) A Bíróság székhelyén, telephelyén kívüli tárolás esetén
az üzemi használatú gépjármű biztonságos tárolásáról
a gépjárművezető gondoskodik, aki a tárolás során
bekövetezett károkért a Bjt., illetve az Iasz. vonatkozó
rendelkezései alapján kártérítési felelősséggel tartozik.
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(2) A gépjárművezető a 2. mellékletben feltünteti az
adott hónapban megtett kilométer mellett a fogyasztott
üzemanyag mennyiségét és értékét, valamint egyéb
vásárlások értékét.
56. § (1) A gépjármű ügyintéző havonta egyezteti és
ellenőrzi a gépjárművezető által, a 2. melléklet szerint
elkészített összesítést, valamint a menetleveleken
feltüntetett adatokat.
(2) Az ellenőrzés kiterjed a menetlevél formai és
tartalmi ellenőrzésére ennek keretében különösen
a menetlevél olvashatóságára, a menetlevél-vezetés
eseményszerűségére, teljességére, az igénybevétel
jogszerűségére, a kiadások bizonylatainak csatolására.
(3) Az ellenőrzést követően a gépjármű ügyintéző elkészíti
az 5.a) melléklet szerinti havi üzemanyag-elszámolást,
bírósági gépjárművenként és összesített formában is,
valamint az 5.b) melléklet szerinti negyedéves összesítőt.
A felülvizsgált üzemanyag vásárlási számlákat és az 5.a)5.b) melléklet szerinti összesítőt az üzemi gépjármű
üzemeltetéséért SzMSz szerint felelős szervezeti egység
vezetőjének igazolását követően megküldi a Bíróság
gazdasági szervezeti egysége részére.
57. § (1) Amennyiben a havi számlák szerinti üzemanyagmennyiség, és a megtett km alapján számított
fogyasztás mértéke kisebb a fogyasztási norma rendelet
szerint alkalmazott üzemanyag normánál, abban az
esetben megtakarítás, ellenkező esetben túlfogyasztás
keletkezik. Tartós üzemanyag túlfogyasztásnak minősül,
ha a megtakarítás és a túlfogyasztás egy negyedéven
belül nem egyenlítődik ki.
(2) A gépjármű ügyintéző kiemelt feladata a havi/
negyedéves
üzemanyag-felhasználások
folyamatos
felülvizsgálata, a túlfogyasztás okainak elsődleges
kivizsgálása.
(3) A tartós üzemanyag-túlfogyasztásról a gépjármű
ügyintéző értesíti a gépjármű üzemeltetésért felelős
szervezeti egység vezetőjét, aki tájékoztatja a Bíróság
elnökét.
(4) Az 5.a)-5.b) melléklet szerint számolt normatív
üzemanyag-megtakarítást
elérő
gépjárművezetők
részére negyedévente kifizetésre kerülhet a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szja. tv.) 27. §-a szerinti negyedéves
üzemanyag-megtakarítás, az Szja tv. 27. § (2) bekezdése
szerinti maximális összegben. A Bíróság elnöke belső
szabályzatban rendelkezhet az üzemanyag-megtakarítás
kifizetésének szabályairól.
(5) A gépjármű vezetőjét a gépjármű kulcsos
igénybevétele, valamint személyes használat során
megtett utak esetén nem illeti meg üzemanyagmegtakarítás kifizetése. Ha adott hónapban egy
gépjárművet többen vezetnek, akkor arra a gépjárműre
nem alkalmazható a (4) bekezdés szerinti megtakarítás
számítása.

és/vagy kincstári kártyával szerezhető be. A gépjármű
üzemeltetéséhez szükséges kenőanyag, szélvédő
mosó, valamint egyéb szolgáltatás (különösen mosatás,
autópályadíj, parkolási díj) beszerzésekről a Bíróság
elnöke belső szabályzatban rendelkezhet.
(2) Az üzemanyag-, kincstári kártya beszerzéséről a
Bíróság gondoskodik.
(3) Az üzemanyag-, kincstári kártya szigorú számadású
fizetőeszköznek minősül, amelyet a Bíróság a szigorú
számadású bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint
vesz nyilvántartásba.
(4) Az üzemanyag-, kincstári kártya kezelése, átadásaátvétele minden estben dokumentált formában történik.
A gépjárművezető az üzemanyag-, kincstári kártyát a
gépjármű ügyintézőtől veszi át, és felé tartozik annak
elszámolásával.
(5) A gépjárművezető haladéktalanul jelzi a gépjármű
ügyintéző felé az üzemanyag-, kincstári kártya
eltulajdonítását,
elvesztését,
megsemmisülését,
megrongálódását, aki a szolgáltató felé soron kívül
intézkedik a kártya letiltásáról, pótlásáról.
(6) Üzemanyagkártyával csak a kártyán feltüntetett
forgalmi-rendszámú
üzemi
használatú
gépjármű
üzemeltetése érdekében történhet vásárlás.
52. § A gépjármű üzemeltetési költség fedezése céljából
készpénzelőleg felvételére csak kivételes esetben
kerülhet sor, különösen külföldi út, elveszett kártya
pótlási idejére, új gépjármű beszerzése esetén arra az
időszakra, amíg nem készül el a gépjárműhöz tartozó
üzemanyagkártya. Az előleggel a gépjárművezetőnek 30
napon belül a Bíróság belső szabályzatában rögzített,
előlegelszámolásra vonatkozó szabályok szerint kell
elszámolnia.
53. § A pontos üzemanyag-elszámolás érdekében
a gépjárművezető gondoskodik arról, hogy a hónap
utolsó, általa munkában töltött napján, (kivételes
esetben a hónapot követő első munkanapon) az általa
vezetett üzemi használatú gépjármű üzemanyag tartálya
teletöltött állapotban legyen.
54. § A gépjárművezető - a számlán történő feltüntetés
érdekében - az üzemanyag vételezés során az
üzemanyagtöltő állomás kezelőjével minden esetben
közli a kilométeróra-állást, és a gépjármű forgalmi
rendszámát. A gépjárművezető az üzemanyag vételezést
igazoló bizonylatot csatolja a menetlevélhez.
55.
§
(1)
Az
üzemi
használatú
gépjármű
üzemanyagfelhasználás-elszámolásának
alapbizonylatai, amelyeket a gépjárművezető a Bíróság
belső szabályzatában meghatározott napig a gépjármű
ügyintéző részére lead:
a) a menetlevél,
b) az üzemanyag vételezés során a töltő állomás által
kiállított bizonylat,
c) a szabályzat 2. melléklete szerinti nyomtatvány.
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bekövetkeztekor arról haladéktalanul tájékoztatja a
gépjármű ügyintézőt, aki intézkedik az üzemeltetésért
felelős szervezeti egység vezetőjének értesítéséről,
továbbá szükség esetén a gépjármű sürgősségi
javíttatásáról vagy szakszervizbe, székhelyre/telephelyre
történő vontatásáról, illetve elszállíttatásáról, valamint
az utasok továbbszállításáról. Az üzemeltetésért
felelős szervezeti egység vezetője a Bíróság belső
szabályzatában meghatározott esetekben értesíti a
Bíróság elnökét.
65. § A Bíróság elnöke szabályzatban rendelkezhet a
rendkívüli esemény bekövetkezte esetén szükséges
eljárásról.

A gépjármű ügyintéző a túlfogyasztás okait ezekben az
esetekben is kivizsgálja.
19. Rendkívüli események
58. § Előre nem látható vagy elháríthatatlan olyan
esemény bekövetkezésekor, amely a gépjárművezetőt
a vezetésben akadályozza, a gépjárműben utazó azon
más személy válik jogosulttá a gépjármű vezetésére, aki
rendelkezik érvényes gépjárművezetői engedéllyel és
annak a helyszínen a birtokában van, továbbá megfelel a
KRESZ előírásainak.
59. § A gépjárművezető rendkívüli esemény, baleset
bekövetkezte esetén szükség szerint értesíti a 112
segélyhívó számon a rendőrséget, a mentőket vagy a
tűzoltókat.
60. § A baleset helyszínére minden esetben rendőri
intézkedést kell kérni:
a) személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset
esetén,
b) anyagi kárral járó baleset esetében, ha a balesetben
részes másik gépjármű:
ba) vezetője vagy maga a gépjármű külföldi honosságú,
bb) nem rendelkezik érvényes kötelező gépjármű
felelősségbiztosítással (a továbbiakban: KGFB),
bc) nem rendelkezik érvényes hatósági jelöléssel és
engedéllyel,
bd) vezetője illetve a gépjármű a felelősségi kérdés
tisztázása előtt a helyszínt elhagyja,
be) vezetője érezhetően, láthatóan vezetésre képtelen
állapotban van.
c) anyagi kárral járó baleset esetében a baleset
körülményeit, a felelősséget illetően a helyszínen nincs
megegyezés.
61. § Rendőri intézkedés hiányában, a helyszínen baleseti
kárbejelentő kitöltése kötelező. Amennyiben technikailag
lehetséges, a gépjárművezető fényképfelvételeket készít
a helyszínről, a gépjárművek sérüléseiről, a részes
gépjármű forgalmi engedélyéről, esetlegesen a KGFB
igazolásáról és egyéb fontosnak tartott dokumentumról.
62. § A gépjárművezető az üzemi használatú gépjármű
eltulajdonításának, feltörésének vagy megrongálásának
észlelésekor értesíti a gépjármű ügyintézőt, és a
gépjármű üzemeltetéséért felelős szervezeti egység
vezetőjét. A gépjármű üzemeltetéséért felelős szervezeti
egység vezetője értesíti a Bíróság elnökét, aki a területileg
illetékes rendőrségnél bűntető eljárás megindítását
kezdeményezi.
63. § Amennyiben a gépjárművezető az út során olyan
a biztonságos továbbhaladást akadályozó műszaki
rendellenességet tapasztal, amely általa helyben nem
elhárítható, abban az esetben köteles a gépjárművet
azonnal leállítani.
64. § A gépjárművezető a rendkívüli esemény

20. Felelősségi szabályok
66. § (1) Az üzemi használatú gépjármű jogtalan
igénybevételének minősül, ha a gépjárművezető
nem a Bíróságon hatályban lévő szabályzók, illetve
jogszabályokban előírtak, valamint a munkaköri
leírásban foglaltak szerint jár el.
(2) Nem minősül az üzemi használatú gépjármű jogtalan
igénybevételének, ha azt elháríthatatlan külső ok idézte
elő, vagy ha arra egészségvédelmi, kármegelőzési vagy
-enyhítési célból került sor és azt a gépjárművezető
utólag írásban jelentette a gépjármű ügyintéző részére.
67. § A Bíróság elnöke által kijelölt bírósági vezető belső
vizsgálatot folytat le
a) a jogosulatlan igénybevétel gyanúja esetén,
b) az üzemanyag-elszámolással kapcsolatos okmányok,
nyomtatványok a valóságnak nem megfelelő tartamú
vezetése esetén,
c) önrészes káresemény bekövetkeztekor,
d) túlfogyasztás okainak megállapítására,
e) közlekedési szabályszegés esetén.
68. § Az üzemi használatú gépjárművet ért baleset,
káresemény esetén az érintett gépjárművezető
közreható felelősségét vizsgálni kell.
69. § A gépjárművezető az igénybevétel módjától
függetlenül a rá irányadó jogállási törvény kártérítés
szabályai szerint felel különösen a gépjárművel elkövetett
bármely közlekedési szabályszegésért, a megőrzés és a
használat ideje alatt a gépjárműben keletkezet kárért,
nem rendeltetésszerű használatáért, az üzemanyag-,
kincstári kártya elvesztéséért, annak sérüléséért
vagy nem rendeltetésszerű használatáért, különösen
illetéktelen személynek történő átadásáért, illetve az
azzal történő jogosulatlan üzemanyag vételezésért,
parkolási, úthasználati díj meg nem fizetéséért.
70. § A gépjárművezető felelősségének megállapítása
esetén - a Bíróság elnökének döntése szerint - a
keletkezett többletköltségeket, a keletkezett kár
összegét, különösen a túlfogyasztás összegét, a casco
önrészt, a közlekedési szabályszegésért, parkolási,
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1. melléklet a 21/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz

úthasználati díj meg nem fizetésért kiszabott bírság,
büntetés összegét a gépjárművezető köteles a Bíróság
részére megtéríteni.
71. § A Bíróság elnöke belső szabályzatban rendelkezhet
a felelősségi szabályok megállapításáról.

1. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 8. §-a a
következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az (1)-(11) bekezdés rendelkezései irányadók az
OBH elnöke által meghirdetett országos pályázatok
keretében kötött tanulmányi szerződésekre azzal, hogy
a pályázati kiírásban meghirdetett feltételek szerint a
költségeket az OBH a munkáltató részére megtéríti.”

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
72. § Ez az utasítás a közzétételét követő második hónap
első napján lép hatályba.
73. § (1) Ezen utasítás hatálybalépését követő 60 napon
belül a Bíróság elnöke gondoskodik a meglévő üzemi
gépjárműhasználattal kapcsolatos belső szabályzat
felülvizsgálatáról, illetve annak elkészítéséről.
(2) A Bíróságok belső szabályzataikban az utasítás
mellékleteiben
meghatározott
nyomtatványok
használatától nem térhetnek el.

2. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete a következő
alcím címmel és 20. §-sal egészül ki:
„A Fejezetet irányító szerv hatáskörében meghirdetett
Megtartó Program keretében megállapított egyéb
juttatások
20. § (1) Az OBH elnöke a fejezeti szintű költségvetési
megtakarítások terhére az Szja. tv. rendelkezéseinek
figyelembevételével a bírák és igazságügyi alkalmazottak
erkölcsi és anyagi megbecsülése elismeréseként, a
bírósági szervezet megtartó erejének növelése és
az utánpótlás biztosítása céljából az 1-19. §-okban
meghatározott juttatásokat meghaladóan évente
meghirdeti a Megtartó Programot. A program keretében
az OBH elnöke a költségvetési évben egyéb nem
rendszeres személyi juttatások kifizetését engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyéb nem
rendszeres juttatások különösen
a) a többlettudás megszerzését,
b) a teljesítmény elismerését,
c) a család és munka összhangjának megteremtését,
d) az egészség megőrzését, valamint
e) egyéb jóléti célok megvalósítását
célozzák.
(3) A többlettudás megszerzését szolgáló juttatás
különösen
a) a tanulmányi ösztöndíj program keretében biztosított
támogatás,
b) a szakmai többlettudás elismerése,
c) a nyelvtudás, nyelvhasználat elismerése, valamint
d) az önképzés támogatása.
(4) A teljesítmény elismerését szolgáló juttatás
különösen
a) a többletteljesítmény elismerése,
b) a bírósági szervezetrendszerben eltöltött szolgálati
idő elismerése, valamint
c) a kiváló munkavégzés elismerése.
(5) A család és a munka összhangjának megteremtését
szolgáló juttatás különösen
a) a bölcsődei és óvodai ellátás támogatása,
b) az iskolakezdési támogatás, valamint
c) a családi szabadidős programok támogatása.
(6) Az egészség megőrzését szolgáló juttatás különösen

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

21/2019. (X. 31.) OBH
utasítás
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.
§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 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 figyelemmel - a következő
normatív utasítást adom ki:
1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § A gazdálkodási szabályzat 9. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
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Az Országos Bírósági Hivatal
elnökének
23/2019. (XI.14.) OBH utasítása
a bírósági közvetítésről szóló szabályzatról

a) a sporttevékenység támogatása, valamint
b) az emelt szintű orvosi szolgáltatás.
(7) Az egyéb jóléti célok megvalósítását szolgáló juttatás
különösen
a) az állami és egyházi ünnepek alkalmával juttatott
támogatás,
b) az üdülési támogatás, valamint
c) a ruházati költségtérítés.
(8) A jogosultság feltételeit és mértékét az OBH elnöke
a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembevételével
juttatásonként és alkalmanként külön-külön határozza
meg a Bszi. 76. § (3) bekezdés g) pontja, valamint a 103.
§ (2) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.”

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény
41. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – figyelemmel a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 185. §-ában foglalt rendelkezésekre – a
következő normatív utasítást adom ki:

2. melléklet a 21/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz

1. A szabályzat célja és hatálya

A gazdálkodási szabályzat 9. melléklet 3. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ügyelet, illetve készenlét a beosztás szerinti napi
munkaidőn kívüli időtartamra, továbbá heti pihenővagy munkaszüneti napra rendelhető el.”

1. § Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja,
hogy meghatározza a bírósági közvetítő kijelölésének
feltételeit, tartamát és a kijelölést megelőző eljárást,
valamint a munkavégzésre, a koordinációra, a közvetítői
instruktori tevékenységre és a jogintézménnyel
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabályokat.

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

2. § (1) A szabályzat
a)
személyi hatálya az Országos Bírósági Hivatalra
(a továbbiakban: OBH) és a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 16. § b)–e) pontjában meghatározott
bíróságokra,
b) tárgyi hatálya a bírósági közvetítés jogintézményével
kapcsolatos feladatokra
terjed ki.

22/2019. (XI. 14.) OBH
utasítás
a bírósági szervezet informatikai biztonsági
szabályzatáról szóló 13/2019. (VII. 26.) OBH
utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:

2. A bírósági közvetítő tevékenysége
3. § A bírósági közvetítő a közvetítői tevékenységről
szóló 2002. évi LV. törvény hatálya alá tartozó bírósági
közvetítői eljárást folytat le, és ellátja a jogszabályokban,
különösen a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendeletben, valamint az OBH elnökének
utasításában és a bíróság belső szabályzatában
meghatározott feladatokat.

1. § Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott a
bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról
szóló 13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás 6. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„6. § A bíróság elnöke a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott szabályzatot 2019. december 15. napjáig
adja ki.”

4. § A bírósági közvetítő a tevékenységét a kijelölést
követő hat hónapig a közvetítői instruktor személyes
támogatásával végzi. Az instruálási időszakot az
instruktor az instruálttal való egyeztetés alapján további
hat hónappal meghosszabbíthatja.

2.§ Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

3. A bírósági közvetítő kijelölésére irányuló eljárás
5. § (1) Bírósági közvetítői kijelölését kérheti:
a) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 3. § (1) bekezdése
szerinti bíró,
b) a Bjt. 232/E. §-a szerinti rendelkezési állományba
helyezett bíró,
c) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 2. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti bírósági titkár.
(2) A bírósági közvetítői kijelölés iránti kérelemhez
csatolni kell a szakmai képzés elvégzését igazoló
tanúsítványt.

sor,
c) a kijelölés visszavonásával.
(2) Az OBH elnöke a kijelölést a bíróság elnökének
indokolt javaslatára vagy a bírósági közvetítő indokolt
– a bíróság elnöke útján benyújtott – kérelmére
visszavonhatja. A határozott időre kinevezett bíró
kérelmében indoklásként elegendő e körülményre
utalni.

6. § (1) A bírósági közvetítői kijelölés iránti kérelmet az
OBH elnökéhez címezve a munkáltatói jogkört gyakorló
bíróság elnökéhez (a továbbiakban: bíróság elnöke)
kell benyújtani. A bíróság elnöke a kérelmet –- annak
megérkezésétől számított 15 napon belül – a szakmai
képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal, illetve a
kijelölésre vonatkozó vezetői véleményével
együtt
továbbítja az OBH elnökének.
(2) A bíróság elnöke a véleményében feltünteti:
a)
hogy a kérelmező kijelölését mely időponttól és
mely bíróságokra javasolja,
b) a rendelkezési állományba helyezett bíró esetén a
Bjt. 232/H. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat
vagy
c) az Iasz. 12. §-a szerinti határozott időre kinevezett
bírósági titkár esetén a kinevezési okiratban
meghatározott időtartamot.
(3) Ha a bíróság elnöke a kijelölést nem támogatja, a
véleményében feltünteti annak okát, indokolását.

9. § (1) A bírósági közvetítéssel kapcsolatos igazgatási
feladatok országos összehangolását az OBH elnöke által
a) a Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján megbízott bíró
b) az Iasz. 42/D. § alapján kijelölt igazságügyi alkalmazott
vagy
c) az OBH-ba beosztott bíró, illetve igazságügyi
alkalmazott
mint országos koordinátor látja el.
(2)
Az
országos
koordinátor
tevékenységének
felügyeletét az OBH bírósági közvetítési feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetője látja
el, aki az országos koordinátor számára annak központi
igazgatási feladatokkal megbízása, illetve munkaköri
feladatai körében utasítást adhat.
(3) Az országos koordinátor feladatai különösen:
a)
koordinálja a bírósági közvetítés országos
hálózatának működését,
b) összehangolja a bírósági közvetítéssel kapcsolatos
országos teendőket,
c) kapcsolatot tart az OBH szervezetén belül valamennyi
érintett szervezeti egységgel, a helyi koordinátorokkal és
a vezető instruktorral (instruktorokkal),
d) ellátja a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos
teendőket és egyéb ügyvitelt,
e) közreműködik a bírósági közvetítést érintő
konferenciák, képzések tematikájának kialakításában,
előkészítésében, lebonyolításában,
f)
segíti a bírósági közvetítés külső-belső
kommunikációját,
g)
véleményezi a bírósági közvetítést érintő
jogszabályokat,
szabályozókat
és
a
módosító
javaslatokat,
h)
a bírósági közvetítés feladatainak ellátásáról a
tárgyévet követő év április 30. napjáig éves beszámolót
készít az OBH elnökének.
(4) Az országos koordinátor megbízása, illetve kijelölése
megszűnik a szolgálati jogviszonyának megszűnésével,
valamint a megbízás, illetve a kijelölés visszavonásával. A
megbízás vagy kijelölés visszavonását maga az országos
koordinátor is kezdeményezheti.

5. A bírósági közvetítői koordinátor

4. A kijelölés tartama, megszűnése
7. § (1) A kérelmező bírósági közvetítővé történő
kijelöléséről az OBH elnöke dönt.
(2) A bírósági közvetítő
a) határozatlan időre vagy
b) a rendelkezési állományba helyezett bíró esetén
legfeljebb 2 év határozott időre
jelölhető ki.
(3) A rendelkezési állományba helyezett bíró bírósági
közvetítői tevékenység végzésére való kijelölése esetén
a Bjt. 232/H. § (3) bekezdésében meghatározott módon
kell eljárni, azzal, hogy a beosztás időtartama a (2)
bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül módosítható.
8. § (1) A bírósági közvetői kijelölés megszűnik:
a)
a bírói szolgálati jogviszonyának vagy a kijelölés
szerinti bíróságra beosztásának megszűnésével, kivéve,
ha a bíró beosztása más bíróságra az adott törvényszék
területén belül történik,
b) a bírósági titkári jogviszony vagy a kijelölés szerinti
bíróságra beosztásának megszűnésével, kivéve, ha erre
a kijelölés szerinti bíróságon bírói kinevezése miatt kerül

10. § (1) A bíróság elnöke a Bjt. 29. § (1) bekezdése
alapján a bírósági közvetítés helyi igazgatási feladatait
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(2) Helyi közvetítői instruktornak az bízható meg, illetve
az jelölhető ki, aki:
a)
legalább egy éve rendszeresen jár el bírósági
közvetítőként,
b) részt vett instruktori képzésen, és
c) vállalja a megbízást, vagy a kijelölést.
(3) A megbízás illetve a kijelölés megszűnik
a)
a 8. § (1) bekezdés a)–c) pontokban felsorolt
esetekben,
b) ha a bíróság elnöke azt visszavonja,
(4) A megbízás, illetve a kijelölés visszavonását az
országos koordinátor és a vezető instruktor(ok) közösen,
valamint maga a helyi instruktor, indokolással ellátva
kezdeményezheti.

ellátó koordinátort (a továbbiakban: helyi koordinátor)
bíz meg. A helyi koordinátor feladat-ellátásának
támogatására bíró koordinátor-helyettest bízhat meg,
illetve igazságügyi alkalmazott koordinátor-helyettest
jelölhet ki. A bíróság elnöke a megbízásról, illetve a
kijelölésről, valamint azok megszűnéséről az OBH
elnökét tájékoztatja.
(2) A helyi koordinátor támogatja a bírósági vezetőt a
bírósági közvetítéssel kapcsolatos igazgatási feladatai
ellátásában, amelynek keretében:
a)
kapcsolatot tart az országos koordinátorral és a
bíróság területén kijelölt bírósági közvetítőkkel,
b) együttműködik a közvetítői instruktorral,
c) részt vesz a bírósági közvetítés népszerűsítésében,
d)
figyelemmel kíséri az ügyérkezést, a bírósági
közvetítők eljárásának ügyviteli gyakorlatát, az eljárási
határidők megtartását, a statisztikai adatszolgáltatást és
a bírósági közvetítők munkaterhének mérését,
e)
véleményezi a bírósági közvetítést érintő
jogszabályokat,
szabályozókat
és
a
módosító
javaslatokat,
f)
a bírósági közvetítéssel kapcsolatban intézkedésre
okot adó körülményről a bíróság elnökét tájékoztatja,
g) részt vesz a koordinátorok országos értekezletein,
szervezi a helyi közvetítői értekezleteket,
h) a tárgyévet követő év február 20. napjáig éves
beszámolót készít a bíróság elnökének, és beszámol a
törvényszék vezetői értekezletének.
(3) A helyi koordinátor, a helyi koordinátor-helyettes
megbízása,
kijelölése
megszűnik
a
szolgálati
jogviszonyának vagy a bíróságra beosztásának
megszűnésével, valamint a megbízás, vagy a kijelölés
visszavonásával. A megbízás, a kijelölés visszavonását az
országos koordinátor, valamint maga a helyi koordinátor
és a koordinátor-helyettes is kezdeményezheti. A
koordinátor-helyettes megbízásának vagy kijelölésének
visszavonását a helyi koordinátor is kezdeményezheti.

13. § A helyi közvetítői instruktor feladatai különösen:
a) személyes támogatást nyújt a bírósági közvetítőknek
(hospitálás, egyéni esetmegbeszélés, tanácsadás),
b) szakmai-módszertani útmutató alapján támogatást
nyújt a bírósági közvetítőknek, ennek keretében
ba) konzultációs lehetőséget biztosít és
bb) csoportos esetmegbeszélést tart,
c) együttműködik a helyi koordinátorral,
d) a koordinátorral együtt részt vállal a bírósági dolgozók
közvetítés iránti érzékenyítésében,
e) részt vesz a központi instruktori képzéseken,
f)
véleményezi a bírósági közvetítést érintő
jogszabályokat,
szabályozókat
és
a
módosító
javaslatokat,
g) a bírósági közvetítő tevékenységével kapcsolatban
intézkedésre okot adó körülményről a helyi koordinátort
tájékoztatja,
h) közreműködik a 10. § (2) bekezdés h) pontjában
előírt beszámoló elkészítésében.
14. § (1) A vezető instruktor(ok) a helyi közvetítői
instruktorok szakmai, módszertani támogatója, aki a
bírósági közvetítői tevékenység hatékony és magas
szakmai színvonalon történő ellátását, fejlesztését
továbbá az országos egységes gyakorlat kialakítását
segíti(k).
(2) A vezető instruktor(oka)t az országos koordinátor
indokolt írásbeli javaslatára az OBH elnöke
a)
bíró esetén a Bjt. 29. § (2) bekezdés alapján bízza
meg,
b)
bírósági titkár esetén az Iasz. 42/D. § alapján jelöli
ki
határozatlan időre.
(3) Vezető instruktornak az a helyi instruktor
javasolható, aki megfelel a 12. § (2) bekezdés szerinti
követelményeknek.
(4) A vezető instruktor(ok) feladatai különösen:
a)
a helyi instruktoroknak szakmai, módszertani
támogatást nyújt, és konzultációs lehetőséget biztosít,

6. A bírósági közvetítői instruktor
11. § A közvetítői instruktor a bírósági közvetítők szakmai
és módszertani támogatója, aki a bírósági közvetítői
tevékenység hatékony és magas szakmai színvonalon
történő ellátását, fejlesztését segíti.
12. § (1) A bíróság elnöke a 13. §-ban leírt kijelölt bírósági
közvetítők közül a vezető instruktor(ok) és az országos
koordinátor közös javaslata alapján határozatlan időre
a) a Bjt. 29. § (1) bekezdése alapján e szabályzat 13.
§-ban leírt helyi közvetítői instruktor bíró(ka)t bíz meg,
vagy
b) e szabályzat 13. §-ban leírt helyi közvetítői instruktor
bírósági titkár(oka)t jelöl ki
a helyi instruktori feladatok ellátására.
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helyi koordinátor-helyettes, vezető instruktor(ok),
helyi instruktor nevét, beosztását, szolgálati helyét,
elérhetőségét, a megbízás, kijelölés időtartamát;
b)
a bírósági közvetítő nevét, beosztását, szolgálati
helyét, elérhetőségét, a kijelölés időtartamát;
c) az OBH elnökének kijelölő határozatát;
d) a bírósági közvetítői képzés tárgyát, időtartamát, a
képzésen részt vevő bírósági közvetítő nevét, beosztását,
szolgálati helyét.
(2) A bíróság a helyi koordinátor, helyi koordinátorhelyettes, instruktor(ok), illetve a területén működő
bírósági közvetítő(k) nevét, beosztását, a megbízás,
kijelölés időtartamát nyilvántartja. A bírósági közvetítő
elérhetőségét a bíróság internetes oldalán közzéteszi.

b) közreműködik a központi instruktori képzésekben, a
bírósági közvetítést érintő konferenciák, egyéb képzések
tematikájának
kialakításában,
előkészítésében,
lebonyolításában,
c) együttműködik az országos koordinátorral,
d)
véleményezi a bírósági közvetítést érintő
jogszabályokat,
szabályozókat
és
a
módosító
javaslatokat,
e) közreműködik a 9. § (3) bekezdés h) pontjában előírt
beszámoló elkészítésében.
f)
ellátja az ítélőtáblai közvetítők tevékenységével
kapcsolatos 13. §-ban leírt feladatokat.
(5) A vezető instruktor megbízása, illetve kijelölése
megszűnik:
a)
a 8. § (1) bekezdés a)–c) pontokban felsorolt
esetekben,
b)
ha az OBH elnöke azt visszavonja.
(6) A megbízás, illetve a kijelölés indokolt visszavonását
az országos koordinátor, illetve önmagára vonatkozóan
maga a vezető instruktor is kezdeményezheti.
(7) A megbízás és kijelölés visszavonása a közvetítői és
a helyi közvetítői instruktori megbízást, kijelölést nem
érinti.

9. A bírósági közvetítői tevékenységgel összefüggő
igazgatási feladatok
18. § (1) A Bszi. 16. § b)–e) pontja szerinti bíróság elnöke
a tevékenysége során külső és belső kommunikációjában
hangsúlyozza a bírósági közvetítés eredményeit. A
bíróság elnöke az adott szervezeti egység munkájának
megszervezése során biztosítja a bírósági közvetítés
hatékony működését és a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás (a továbbiakban: igazgatási szabályzat) 185. §
(2) bekezdésében megfogalmazott célok érvényesülését.
(2) A bírósági közvetítők tevékenységét a Bszi. 10. §
(1) bekezdése alapján a bíróság elnöke a törvényszék
ügyelosztási rendjében feltünteti. A bírósági közvetítővé
kijelölt bírósági titkár feladatait a bíróság elnöke
munkaköri leírásban rögzíti. A bírósági közvetítő
közvetítői tevékenységét munkaterhénél figyelembe kell
venni.
(3) A bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
esetén az igazgatási szabályzat 102. § (9) bekezdésében
foglaltakat figyelembe kell venni.
(4) A Bszi. 16. § b)–e) pontja szerinti bíróság elnöke
ellenőrzése mellett az ügykiosztásra jogosult különös
figyelmet fordít a bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok arányos munkaterhének biztosítására
(pl. ügymennyiség kedvezmény).
(5) A bíróság elnöke – jelen szabályzat hatálybalépését
követő három hónapon belül – a bírósági közvetítésre
vonatkozó korábban hatályos szabályzatát felülvizsgálja
és módosítja, vagy olyan belső szabályzatot ad ki, mely
az adott bíróság sajátosságait figyelembe véve elősegíti
a bírósági közvetítői tevékenység és az ezt végzők
hatékony és időszerű működését.

15. § Az instruktorok és a vezető instruktor(ok)
munkájához – az OBH elnöke által megbízott – szakmai
módszertani segítő támogatását vehetik igénybe.
7. Tájékoztatás a bírósági közvetítésről
16. § (1) Az OBH elnöke és a bíróság elnöke általános
tájékoztatást ad a közvetítői eljárásról, igénybe vételének
lehetőségéről, feltételeiről és a bírósági közvetítők
országos listájáról.
(2) A tájékoztatást közzé kell tenni
a) a bíróságok központi honlapján,
b) a bíróság honlapján és
c)
a bíróság épületében, az ügyfelek számára nyitva
álló terekben.
(3) A bírósági közvetítés jogintézményéről és
igénybevételének módjáról a bíróság nyilvános
ügyfélfogadása keretében tájékoztatást kell adni.
(4) Az eljáró bíró a külön jogszabályokban
meghatározottak szerint szóban és írásban, az ügyfelekkel
közvetlen kapcsolatban álló, ügyfélközpontokban és
kezelőirodákban dolgozó munkatársak a rendelkezésre
álló formanyomtatványok felhasználásával tájékoztatják
a feleket a bírósági közvetítésről.
8. A bírósági közvetítők nyilvántartása

10. A bírósági közvetítői koordinátori és instruktori
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásáért
járó személyi juttatás

17. § (1) Az OBH által vezetett központi nyilvántartás
tartalmazza
a)
az országos koordinátor, helyi koordinátor,
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19. § (1) A helyi koordinátor, koordinátor-helyettes,
valamint a közvetítői instruktor bíró számára a Bjt. 181.
§-a alapján kiegészítő pótlék állapítható meg.
(2) A bírósági titkár koordinátor-helyettes és a bírósági
titkár instruktor a bíróságok és az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás 2. melléklet 10. § (3) bekezdése
alapján céljuttatásra jogosult.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyi juttatás
éves összege nem haladhatja meg a (2) bekezdésben
meghatározott céljuttatás összegét
(4) Az országos koordinátor és a vezető instruktor(ok)
személyi juttatását, ide nem értve az OBH-ba beosztott
bíró, illetve igazságügyi alkalmazott juttatásait, – az
(1)–(3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az OBH
elnöke állapítja meg.

2. § (1) Az igazgatási szabályzat 102. § (12) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A bírósági vezető, bíró, bírósági titkár a
képzésen való részvétel esetén a 105/A–105/B. §-ban
meghatározott módon és mértékben tárgyalási nap
kedvezményben részesül.”
(2) Az igazgatási szabályzat 102. §-a a következő (13)
bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az európai jogi szaktanácsadó a (12)
bekezdésben írtakon felül a szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatban meghatározott tárgyalási nap
kedvezményben részesül.”

11. Záró és módosító rendelkezések

3. § Az igazgatási szabályzat V. Fejezete a következő
5.1/A. alcímmel és 105/A–105/B. §-sal egészül ki:

20. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépése a bírósági közvetítő
megbízását, illetve kijelölését nem érinti. Az utasítás
rendelkezéseit a hatálybalépésekor már folyamatban
lévő kijelölési eljárásokra is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti a bírósági közvetítéséről és a kijelölés
feltételeiről szóló szabályzatról szóló 11/2014. (VII. 11.)
OBH utasítás.

„5.1/A. A képzésen való részvételhez kapcsolódó
tárgyalási kedvezmény
105/A. § (1) A bírósági vezető, bíró, bírósági titkár (jelen
alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: bíró)
a) az OBH Magyar Igazságügyi Akadémia (a továbbiakban:
MIA) által szervezett és koordinált központi-központi,
valamint a MIA által koordinált helyi vagy regionális
szinten megtartott központi-helyi, illetve központiregionális (a továbbiakban együtt: központi képzés),
b) a bíróság által szervezett helyi, és
c) egyéb, különösen a bíró önképzése során felsőoktatási
vagy más keretek között igénybe vett
képzésen vehet részt.
(2) A bíró számára kötelező az OBH elnöke, illetve
a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök által
kötelezőként előírt képzésen történő részvétel. A bíró
számára lehetőség az OBH elnöke, illetve a munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnök által ajánlottként előírt
képzésen történő részvétel.
(3) A képzésen részt vevő és az ismereteket átadó
bíró tárgyalási kötelezettsége a jelen alcímben foglalt
kedvezményekkel (a továbbiakban: képzési kedvezmény)
csökken.
(4) Az ismereteket átadó bírót nem illeti meg képzési
kedvezmény, ha a képzés megtartásáért díjazást kap
vagy külön jogcímen tárgyalási nap kedvezményben
részesül.
(5) A képzési kedvezmény a jelen alcímben foglaltak
szerint akkor is jár, ha a képzés, illetve a bíró tárgyalási
napja nem azonos időpontban van.

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
24/2019. (XI.14.) OBH utasítása
egyes OBH utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:
1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
igazgatási szabályzat) 28. § (2) bekezdése a következő q)
ponttal egészül ki:
(A kollégiumvezető feladata különösen:)
„q) ellátja a bírósági határozatok anonimizálásával
és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló
feladatok végrehajtásáról szóló OBH utasításban
számára meghatározott feladatokat.”

105/B. § (1) A bíró tárgyalási kötelezettsége képzésenként
a
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rögzített egyéb határozatok közzétételét – figyelemmel az
anonimizálási szabályzat rendelkezéseire – akkor rendeli
el különösen, ha a meghozott határozat közérdeklődésre
tart számot, vagy az egységes joggyakorlat kialakulását
vagy a magas szakmai színvonalú ítélkezést vagy az
ügyfelek hatékonyabb igényérvényesítését segíti elő.

a) két napot meg nem haladó kötelező központi képzés
esetén egy,
b) két napot meghaladó kötelező központi képzés
esetén kettő,
de évente legfeljebb hat tárgyalási nappal csökken.
(2) Az ajánlott központi képzésen részt vevő bíró éves
tárgyalási kötelezettsége képzésenként egy, de évente
legfeljebb kettő tárgyalási nappal csökken.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott képzési
kedvezményt a bíró az 5.1. alcím alapján meghatározott
tárgyalási kötelezettsége arányában veheti igénybe
azzal, hogy e rendelkezés szempontjából a teljes évi
tárgyalási kötelezettség 80 nap.
(4) A helyi, illetve az egyéb képzésen részvételért képzési
kedvezmény nem vehető igénybe.
(5)
A
bírót
megillető
képzési
kedvezményt
az oktatásfelelős naptári évenként, a képzés
megnevezésének, időtartamának és az érte járó
tárgyalási nap kedvezménynek a feltüntetésével tartja
nyilván. Az oktatásfelelős a nyilvántartásból a bíró, illetve
annak igazgatási vezetői részére szolgáltat adatokat.
(6) Az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai
tevékenységéről szóló szabályzatban meghatározott
munkából kiesett napok számításánál a képzésen töltött
munkanapok számát és nem a képzési kedvezményt kell
figyelembe venni.

171. § (1) A határozatot hozó bíróság elnöke ellenőrzi
a Bszi. 163. §-ában meghatározott határozatnak a Bszi.
164. §-ában meghatározott határidőn belül történő
közzétételét. A bíróság elnöke ellenőrzi az anonimizálási
szabályzat alapján történő belső közzététel végrehajtását.
(2) A határozatok Bírósági Határozatok Gyűjteményében
történő közzététele során a bíróság elnöke gondoskodik
arról, hogy az anonimizált határozat megjelölése
tartalmazza a bíróság és a jogterület megnevezését, a
határozat meghozatalának évét, a határozat sorszámát,
azon jogszabályhelyek megjelölését, amelyek alapján a
bíróság a határozatot hozta.
172. § A bíróság elnöke gondoskodik a közbeszerzésekről
szóló törvény és a választási eljárásról szóló törvény
hatálya alá tartozó ügyekben hozott határozatok bírósági
felülvizsgálata során hozott határozatok jogszabályban
meghatározott anonimizálásáról és közzétételéről.”
6. § A hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló
szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás 6/A.
§ (4) bekezdésének bevezető mondatrésze helyébe a
következő rendelkezés lép:

4. § Az igazgatási szabályzat 135. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfélfogadás rendjét a bíróság elnöke a szervezeti
és működési szabályzatban határozza meg, a bíróságok
ügyfélkapcsolatairól szóló OBH utasítás, valamint a
bíróság szolgáltató jellegének figyelembevételével.
Az ügyfélfogadási rendet úgy kell kialakítani, hogy az
biztosítsa az ügyfelek hatékony és gyors tájékoztatását,
elősegítse az eljárási jogaik érvényesítését.”

„(4) A bíróságok központi honlapján a Hirdetmények
menüpontban a következő adatok jelennek meg:”
7. § Ez az utasítás 2020. január 1-jén lép hatályba.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

5. § Az igazgatási szabályzat 168–172. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
25/2019. (XI.14.) OBH utasítása
a közhiteles nyilvántartások és adatbázisok
használatáról

„168. § A bíróság elnöke gondoskodik a bírósági
határozatok
anonimizálásával
és
közzétételével
kapcsolatban
a
bíróságokra
háruló
feladatok
végrehajtásáról szóló OBH utasítás (jelen alcím
alkalmazásában
a
továbbiakban:
anonimizálási
szabályzat) rendelkezéseinek végrehajtásáról.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – figyelemmel
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseire

169. § A kollégiumvezető gondoskodik az anonimizálási
szabályzatban meghatározott, a Bszi. 163. § (5) bekezdése
alapján közzétételre kijelölt anonimizált határozatokkal
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
170. § A bíróság elnöke a Bszi. 163. § (5) bekezdésében
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szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás
(a továbbiakban: Beisz.) 10. §-ában meghatározott
informatikai alkalmazás;
6. CIIR: a Civil Integrált Információs Rendszer, amely a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezekkel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény 3. §-ában meghatározott informatikai rendszer;
7. EIR: Elnöki Iratkezelő Rendszer, amely a Beisz. 10/A.
§-ában meghatározott informatikai alkalmazás;
8. információátadás: az E-ügyintézési törvény 1. § 25.
pontjában meghatározott információ átadás-átvétel;
9. információforrás: az E-ügyintézési törvény 1. § 27.
pontjában meghatározott jogalany;
10. ITR: Ítélkezést Támogató Rendszer, amely a
bírósági határozatok szerkesztését és anonimizálását,
az elektronikus iratbetekintést, valamint a KKSzB
lekérdezések indítását biztosító informatikai alkalmazás.

– a következő utasítást adom ki:
1. Bevezető rendelkezések
1. § [Az utasítás célja]
Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben
(a továbbiakban: E-ügyintézési törvény), valamint
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016 (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Rendelet) meghatározott, a bírósági ügyek elektronikus
intézését támogató, a közhiteles nyilvántartások
és adatbázisok (a továbbiakban: nyilvántartás)
igénybevétele eljárási rendjének meghatározása.
2. § [Az utasítás hatálya]
(1) A szabályzat személyi hatálya a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. §-ában meghatározott
bíróságokra (a továbbiakban: bíróságok), valamint az
Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH)
terjed ki.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya az E-ügyintézési tv. 74.
§ (3) bekezdés d) pontjában meghatározott Központi
Kormányzati Szolgáltatás Busz (a továbbiakban
KKSzB)
szolgáltatás
segítségével
biztosított
információátadás bírósági igénybevételének rendjére,
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Info tv.), valamint a természetes
személyeknek
a
személyes
adatok
kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) hatálya
alá tartozó adatokra terjed ki.

2. Az információátadás részletes szabályai
4. § [A KKSzB-hez hozzáférés biztosítása]
(1) A bíróság az érintett szerv által az Info tv. szerint
előírt kötelezettség alapján közzétett, vagy jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásokban fellelhető adatokat
– amelyek benyújtására a bírósági eljárással érintett
személy nem kötelezhető – a KKSzB útján szerzi be (a
továbbiakban: adatlekérdezés). A KKSzB-n elérhető
nyilvántartások és adatbázisok tekintetében az
adatlekérdezésre a KKSzB-t kell használni.
(2) A bíróságon a KKSzB-hez hozzáférésre egyedi
azonosítóval rendelkező, erre felhatalmazott személy (a
továbbiakban: adatlekérdező) jogosult.
(3) Az adatlekérdező számára a hozzáférési jogosultságot
a bíróság elnöke az informatikai biztonsági szabályzatnak
megfelelően engedélyezi, függeszti fel és vonja vissza.
(4) Engedély annak a bírónak vagy igazságügyi
alkalmazottnak adható, akinek az adatlekérdezés a
beosztása vagy munkaköri leírása szerint a szolgálati
jogviszonyból eredő kötelezettsége.
(5) Az adatlekérdezési jogosultság beállítására
jogosult
informatikus
(szervezeti
adminisztrátor)
nevét, beosztását, valamint az adatlekérdezők nevét,
beosztását a bíróság elnöke naprakész módon tartja
nyilván. A nyilvántartást a bíróság elnöke közvetlenül
hozzáférhetővé teszi az OBH informatikáért felelős
szervezeti egysége számára.

3. § [Értelmező rendelkezések]
A Szabályzat alkalmazásában
1. adatbiztonsági intézkedés: az Info tv. 25/I. §-ában,
továbbá az általános adatvédelmi rendelet 32. cikkében
meghatározott, a személyes adatok biztonságának
biztosítása érdekében alkalmazott intézkedések;
2. adatvédelmi incidens: az adatbiztonságnak az Info
tv. 3. § 26. pontjában, továbbá az általános adatvédelmi
rendelet 4. cikk 12. pontjában meghatározott sérelme;
3. automatikus információátadás: az E-ügyintézési
törvény
1.
§
3.
pontjában
meghatározott
információátadás;
4. bíróság elnöke: a Bszi. 16. § a)-c) pontjában
meghatározott bíróság elnöke, valamint az OBH elnöke;
5.
BIR-O:
a
bíróságok
egységes
iratkezelési

5. § [Az információátadásra szolgáló rendszer
használatának módja]
(1) A KKSzB adatlekérdezés az ITR felületre történő
bejelentkezést követően a KKSzB funkció kiválasztásával,
illetve az általános KKSzB felületről kezdeményezhető.
(2)
Az
adatlekérdező
a
rendszerbe
történő
első
belépéskor
elektronikusan
nyilatkozik
a
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fa) a bíróság megnevezése,
fb) az ügyszak,
fc) az ügycsoport betűjele,
fd) az ügy lajstromszáma,
fe) az irat sorszáma, érkezési éve.

rendszerhasználatra
vonatkozó
tájékoztatás
és
figyelmeztetés megismeréséről, valamint a felhasználási
feltételek elfogadásáról.
(3) Az adatlekérdezéssel érintett nyilvántartás
kiválasztását követően az adatlekérdező a lekérdezéshez
használható űrlap kiválasztásával és kitöltésével
kezdeményezi az adatlekérdezést. Az űrlap adattartalmát
a KKSzB-n adatot szolgáltató információforrás határozza
meg az egyes lekérdezésekhez tartozó sablonok
kötelezően kitöltendő adatmezőinek megjelölésével.
(4) Az adatlekérdezés elküldése után meg kell várni
a válaszüzenetet az információforrástól, amely az
adatlekérdező lajstromozásra vonatkozó jóváhagyását
követően, a lekérdező üzenetet is magában foglaló
képileg megjeleníthető formában, PDF dokumentumban
jelenik meg.

3. A lekérdezett adatok védelme
8. § [Az adatvédelmi intézkedések]
(1) A bíróság által végzett adatlekérdezésekkel
kapcsolatban a személyes adatok védelméhez való jog
érvényesülését biztosítani kell az általános adatvédelmi
rendelet és az Info tv. vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően.
(2) Az adatlekérdező a lekérdezés eredményeként kapott
adatokat köteles ellenőrizni, hogy csak olyan személyes
adat kerüljön felhasználásra, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas.
(3) Az adatlekérdező a lekérdezés során tudomására
jutott, az adott ügyben célhoz nem kötött adatot
nem kezelhet, az ilyen adatot a 6. § (3) bekezdésben
meghatározott módon kell elérhetetlenné tenni.

6. § [Az adatlekérdezések ügyvitele]
(1) Az 5. § (4) bekezdésben meghatározott adatlekérdezés
eredményét megjelenítő dokumentum a lajstromban
a Beisz. 81. § (3) bekezdésének megfelelően önálló
sorszámot kap.
(2) A lajstromozást az ITR alkalmazásával az egyes
adatlekérdezések esetében megadott ügyazonosító
adatoknak megfelelően a BIR-O, a CIIR vagy az
EIR automatikusan elvégzi. A Cgt., Cgtf., Kt. és Ktf.
ügycsoportba tartozó ügyek tekintetében a lekérdezés
5. § (4) bekezdése szerinti PDF dokumentumát az
ITR felületről történő letöltést követően a cégbíróság
iratkezelési rendszerébe kell feltölteni.
(3) Az adatlekérdezés eredményeként tévesen
lajstromozott dokumentum a Beisz.
69. § (7) bekezdésének megfelelően kezelendő akként,
hogy a lajstromprogram iratra vonatkozó „Jegyzet”
rovatában a „téves lekérdezés” jelzést kell feltüntetni.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg intézkedni
kell a szolgálati út betartásával a rendszergazda
útján az irat Dokumentumtárban tárolt elektronikus
példányának elérhetetlenné tétele iránt. A papír
alapú példányra a Beisz. zárt adatkezelésre vonatkozó
szabályai irányadóak.

9. § [Az adatvédelmi incidens kezelése]
Az adatlekérdező, illetve a bíróság elnöke adatvédelmi
incidens bekövetkezése esetén az adatvédelmi
tisztviselőről és adatvédelmi felelősről, valamint az
adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló OBH utasítás
szabályai szerint jár el.
4. Záró rendelkezések
10. § [Hatályba léptető rendelkezés]
Ez az utasítás 2020. január 1-jén lép hatályba.
11. § [Átmeneti rendelkezések]
(1) A szabályzat rendelkezéseit – ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik – a hatályba lépésekor folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A bíróság elnöke a szabályzat hatályba lépését követő
60 napon belül köteles a szabályzat végrehajtásához
szükséges intézkedéseket megtenni.

7. § [Az adatlekérdezéssel kapcsolatos adatkezelési
nyilvántartás]
A KKSzB-n az adatlekérdezést biztosító informatikai
rendszer az adatlekérdezés során naplózza a következő
adatokat:
a) az adatlekérdező egyedi azonosítója (felhasználónév);
b) a lekérdezett nyilvántartás rendszerbeli azonosítója;
c) az adatlekérdezés időpontja;
d) az adatlekérdezés jogalapja;
e) a lekérdezett adat típusa;
f) az adatlekérdezéshez kapcsolódó bírósági ügy adatai,
mint

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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110.SZ/2019. (XI. 4.) OBHE
határozata
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

HATÁROZATOK
109.SZ/2019. (X. 31.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely és egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági
bírói álláshely rendszeresítéséről és két
járásbírósági bírói álláshely megszüntetéséről,
továbbá a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat módosításáról

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 „Gazdálkodási,
létszám- és bérgazdálkodási Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.)
OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
2019. november 1-jei hatállyal

2020. november hó 30. napjáig meghosszabbítom.

•
egy járásbírósági bírói álláshelyet (342. számú) és
•
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyet (682. számú)
rendszeresítek; továbbá
•
egy járásbírósági bírói álláshely (370. számú)
megszüntetését 2019. december 31. napjáig és
•
egy járásbírósági bírói álláshely (431. számú)
megszüntetését 2020. március 31. napjáig
meghosszabbítom.

A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

111.SZ/2019. (XI. 4.) OBHE
határozat
a Kúrián egy kúriai bírói álláshely és egy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely rendszeresítéséről és a Kúria
engedélyezett létszámáról szóló 53.SZ/2019.
(IV. 1.) OBHE határozat módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
november 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:
1. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 328 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 379 fő
1.3. Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszám:
1.3.5. közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró: 67 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 73 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
(94. számú) és egy középfokú végzettségű tisztviselő,
írnoki álláshelyet rendszeresítek 2019. november 1-jei
hatállyal.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Kúria engedélyezett létszámáról szóló 53.SZ/2019. (IV.
1.) OBHE határozat 1., 2. és 3. pontját:

Bírói létszám mindösszesen: 784 fő

1. Kúriai bírói létszám:
1.9. kúriai bíró: 46 fő

3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2940 fő.

Bírói létszám mindösszesen: 94 fő

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 58 fő
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Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 235 fő

tanácselnöki, egy törvényszéki bírói és három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet rendszeresítek.

3. Fentiek alapján a Kúria engedélyezett létszámát
329 főben határozom meg.

2. Az 1. pontban döntésemre tekintettel 2019. november
15. napjától az alábbiak szerint módosítom a Budapest
Környéki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 1., 2. és 3. pontját:

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

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.5. tanácselnök: 24 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 63 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 100 fő

112.SZ/2019. (XI. 11.) OBHE
határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról

Bírói létszám mindösszesen: 283 fő

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6 középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 416
fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 750 fő

Budakörnyéki Járásbíróság 2 fő a Be. 680.§ (5)
bekezdésének megfelelő ülnök,
Dunakeszi Járásbíróság 2 fő a Be. 680.§ (5) bekezdésének
megfelelő ülnök,
Fővárosi Törvényszék 39 fő ülnök és 17 fő a Be. 680.§ (5)
bekezdésének megfelelő ülnök,
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 90 fő
ülnök,
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 1 fő a Be. 680.§ (5)
bekezdésének megfelelő ülnök,
Pesti Központi Kerületi Bíróság 7 fő a Be. 680.§ (5)
bekezdésének megfelelő ülnök.

3. Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 1033 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

114.SZ/2019. (XI. 14.) OBHE
határozat
a Veszprémi Törvényszék területén három
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely vezetői álláshellyé történő
átalakításáról és a Veszprémi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

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

113.SZ/2019. (XI. 12.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék területén
egy tanácselnöki álláshely, egy törvényszéki
bírói álláshely és három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
rendszeresítéséről, továbbá 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 Veszprémi Törvényszék területén
2019. december 1-jei hatállyal három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet vezetői
álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2019.
december 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
51.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Budapest Környéki Törvényszék
területén 2019. november 15-ei hatállyal egy

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 17 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 140 fő
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Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(261 fő) és a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszáma (346 fő) változatlan.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
40.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 58 fő

115.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék területén hat fizikai
dolgozói álláshely rendszeresítéséről és
a Győri Törvényszéken engedélyezett
létszámáról szóló 38.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat módosításáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 272
fő
3. A Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszáma
354 fő.
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 Győri Törvényszék területén hat
fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek 2020. január
1-jei hatállyal.

117.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Pécsi Törvényszék területén tíz fizikai
dolgozói álláshely rendszeresítéséről és a Pécsi
Törvényszéken engedélyezett létszámáról
szóló 44.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
38.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 48 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Pécsi Törvényszék területén tíz
fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek 2020. január
1-jei hatállyal.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 291
fő
3. A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma 385
fő.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Pécsi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
44.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 58 fő

116.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Kaposvári Törvényszék területén három
fizikai dolgozói álláshely rendszeresítéséről
és a Kaposvári Törvényszéken engedélyezett
létszámáról szóló 40.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat módosításáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 315
fő
3. A Pécsi Törvényszék engedélyezett létszáma 411
fő.

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 Kaposvári Törvényszék területén
három fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek 2020.
január 1-jei hatállyal.
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118.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Tatabányai Törvényszék területén
tizenhárom fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és a Tatabányai
Törvényszéken engedélyezett létszámáról
szóló 50.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 202
fő
3. A Zalaegerszegi
létszáma 263 fő.

Törvényszék

engedélyezett

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 Tatabányai Törvényszék területén
tizenhárom fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek
2020. január 1-jei hatállyal.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 50.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 24 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 222
fő
3. A Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszáma
298 fő.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

119.SZ/2019. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék területén nyolc
fizikai dolgozói álláshely rendszeresítéséről és
a Zalaegerszegi Törvényszéken engedélyezett
létszámáról szóló 52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Zalaegerszegi Törvényszék területén
nyolc fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek 2020.
január 1-jei hatállyal.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 52.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 34 fő
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SZEMÉLYI RÉSZ
bírói tisztségükből

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Kránicz Zsófiát, a Nagykanizsai Járásbíróság bírósági
titkárát a 2019. október 27. napjától 2022. október 26.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Butyka Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Heinemann Csillát, Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,
dr. Helmeczy Zsófiát, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Holló Ágnest, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Leszák Andreát, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát,
Gnájné dr. Porkoláb Erikát, a Debreceni Ítélőtábla bírósági titkárát
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Bori Beátát, a Komlói Járásbíróság bíráját 2019. november 1. napjától határozatlan időre bíróvá

524.E/2019. (X. 1.) OBHE
határozat
2019. október hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2019. október 1. napjától
az Egri Törvényszék illetékességi területén
Nagyné dr. Gál Mónikának, a Füzesabonyi Járásbíróság
bírájának,
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Simon Leventének, a Gödöllői Járásbíróság bírájának,
2019. október 8. napjától
a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Révfy Évának, a Siófoki Járásbíróság elnökhelyettesének
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

kinevezte,

dr. Éliás Esztert, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját 2019. december 2. napjával,
dr. Szabolcs Mónikát, a Pécsi Járásbíróság bíráját 2019.
december 3. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,
dr. Kovács Ildikót, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét 2020. április 5. napjával,
Kovácsné dr. Kubicza Ildikót, a Gyulai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját 2020. április 21. napjával,
Máziné dr. Szepesi Erzsébetet, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét 2020. április 26. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel dr. Balla Klárát, a Mezőtúri Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2020. március 31. napjával,
dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyit, a Szombathelyi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. április 20. napjával,
Nagyné dr. Fürjes-Benke Erzsébet Máriát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2020. április 21.
napjával,
dr. Csákányi Ildikó Klárát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. május 9. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel -,

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
544.E/2019. (X. 17.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kránicz
Zsófia bírót – a 431.E/2019. (VII. 22.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. október 27. napjával a Nagykanizsai Járásbíróságra osztom be.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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548.E/2019. (X. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Holló Ágnes
bírót – a 416.E/2019. (VII. 18.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. november 1. napjával a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Butyka Mária bírót – a 414.E/2019. (VII. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2019. november 1. napjával a Budapest Környéki Törvényszékre osztom be.

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

552.E/2019. (X. 21.) 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. Leszák
Andrea bírót – a 413.E/2019. (VII. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. november 1. napjával a Szentendrei Járásbíróságra osztom be.

549.E/2019. (X. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Heinemann
Csilla bírót – a 339.E/2019. (VI. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. november 1. napjával az Érdi Járásbíróságra osztom be.

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

553.E/2019. (X. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

550.E/2019. (X. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Gnájné dr.
Porkoláb Erika bírót – a 393.E/2019. (VII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2019. november 1. napjával a
Gödöllői Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Helmeczy
Zsófia bírót – a 415.E/2019. (VII. 18.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2019. november 1. napjával a Budapest
Környéki Törvényszékre osztom be.

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

572.E/2019. (X. 28.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói titkárok
megbízásáról

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

551.E/2019. (X. 21.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 4. § (2) bekezdése, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/D. §-a alapján az
európai jogi szaktanácsadói titkári tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2019. évi 6. számban megjelent
kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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polgári-gazdasági ügyszakban

a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Simaházi-Balogh Renátát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát,

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Zétényi Andrást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Szotáczky Gergelyt, a Szekszárdi Törvényszék bírósági titkárát,

dr. Fintha-Nagy Péter Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

büntető ügyszakban

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Etter Kálmánt, az Esztergomi Járásbíróság bírósági
titkárát,

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Molnár Tibor Tamást, a Debreceni Ítélőtábla bíráját
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

közigazgatási ügyszakban

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Juhász Dorottyát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Kovács Bálint Gábort, a Szombathelyi Törvényszék
bíráját
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra, megbízom az európai jogi szaktanácsadói titkári feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával.

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Apari Szabolcs Jánost, a Paksi Járásbíróság bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

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

573.E/2019. (X. 29.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

büntető ügyszakban

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Berczeli Sándort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az európai
jogi szaktanácsadók tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2019. évi 6. számban megjelent kiírásra – benyújtott pályázatokat elbírálva
polgári-gazdasági ügyszakban

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Elek Balázst, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetőjét
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Mózsik Tímeát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Pfeifer Pétert, a Veszprémi Törvényszék bíráját
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

dr. Kincses Attilát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját,
dr. Lukácsi Beáta Zsuzsannát, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Palkó Tamást, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját
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munkaügyi ügyszakban

a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Bagjos Csabát, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesét
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

dr. Bertaldó Andrást, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Horváth-Tóth Imolát, a Makói Járásbíróság bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Pencz Kornélt, a Bajai Járásbíróság bíráját
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

575.E/2019. (X. 31.) OBHE
határozat
az európai jogi szaktanácsadók
koordinátor-helyettesi megbízásáról

közigazgatási ügyszakban

az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Gyurán Ildikót, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.
(X. 17.) OBH utasítás 19. § (2) bekezdése alapján
polgári-gazdasági ügyszakban
dr. Senyei György Barnát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét,

az Észak-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területére
dr. Szászi Ádámot, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

2019. december 16. napjától 2022. december 15. napjáig terjedő időtartamra,
büntető ügyszakban

dr. Kiss Árpád Lajost, a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

dr. Szabó Juditot, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőjét,
a 2019. november 25. napjától 2022. november 24. napjáig terjedő időtartamra,

az Észak-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Varga Andrást, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét
a 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra,

közigazgatási ügyszakban
dr. Figula Ildikó Zsuzsannát, az Észak-Alföldi Regionális
Kollégium Kollégiumvezetőjét
a 2019. november 25. napjától 2022. november 24. napjáig terjedő időtartamra

a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Tóth Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Barsi-Fodor Bea Évát, a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját
a 2019. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

megbízom az európai jogi szaktanácsadók koordinátori-helyettesi feladatainak ellátásával.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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582.E/2019. (XI. 7.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

KIJELÖLÉSEK
545.E/2019. (X. 17.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

Dr. Gyenizse Zsoltot, a Veszprémi Járásbíróság elnökét,
a Veszprémi Törvényszék elnökének kezdeményezésére
- a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé történő kinevezésére tekintettel
- a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2019. november 1.
napjától a Veszprémi Törvényszékre áthelyezem.

Dr. Bazsóné dr. Görög Anikót, a Szombathelyi Járásbíróság elnökét és Nagyné dr. Sándor Ildikót, a Szombathelyi
Törvényszék bírósági titkárát 2019. november 1. napjától, a Szombathelyi 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

587.E/2019. (XI. 8.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

546.E/2019. (X. 18.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kolozs Balázs bírót – a 430.E/2019. (VII. 22.) OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2019. december 1. napjával
a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Dallosné dr.
Farkas Edinát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját 2019.
november 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

603.E/2019. (XI. 19.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

554.E/2019. (X. 22.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 134. §-a alapján alkalmazandó a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2019/7-8. számában kiírt pályázatot – tekintettel arra, hogy pályázat nem
érkezett – eredménytelenné nyilvánítom.

Dr. Sulymosi Zsuzsannát, a Győri Járásbíróság bíráját
2019. november 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

590.E/2019. (XI. 13.) OBHE
határozat
a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (4)
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bekezdése alapján – hozzájárulásával – Gnájné dr. Porkoláb Erikát, a Gödöllői Járásbíróság bíráját és dr. Resán
Dalmát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját 2019. december 1. napjától a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

kezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – 2019.
december 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő
időtartamra – a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő kirendelését meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

EGYÉB HATÁROZATOK

591.E/2019. (XI. 13.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

538.E/2019. (X. 14.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Bangóné dr. Átol Zsuzsannát, a Gyulai Járásbíróság bírósági titkárát 2020. január 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
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. Ruttner Veronika Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2019. november 1. napjától 2020. január
31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIRENDELÉSEK
576.E/2019. (X. 31.) OBHE
határozat
bíró Székesfehérvári Törvényszékre történő
kirendelésének megszüntetéséről

555.E/2019. (X. 22.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Budakörnyéki Járásbíróságra történő
beosztásáról

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) bekezdése alapján – kérelemre - dr. Tatár József Tamásnak, a Pápai Járásbíróság
bírájának a Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendelését 2019. december 31. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr. Halász Judit, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel
2019. október 31. napjával megszűnik, ezért 2019. november 1. napjától a Budakörnyéki Járásbíróságra beosztom.

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

589.E/2019. (XI. 13.) OBHE
határozat
bíró Szombathelyi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra történő kirendelésének
meghosszabbításáról

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

570.E/2019. (X.25.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Fővárosi Törvényszékre történő
beosztásáról

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. Varga Zoltánnak, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának – eredeti ítél-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

34

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/10. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

578.E/2019. (XI. 5.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése alapján dr. Józsa Ágnes Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére – 2019.
október 31. napjával megszüntetem és 2019. november
1. napjával a Fővárosi Törvényszékre beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szigeti István Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2019. november 15. napjától 2020. november 14. napjáig terjedő határozott időtartamra meghos�szabbítom.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

571.E/2019. (X. 25.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszüntetéséről

579.E/2019. (XI. 5.) OBHE
határozat
az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium
kollégiumvezető-helyettese vezetői
tisztségének megszűnéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (3) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Vörös-Vilimszky
Anna, az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2019. november 9. napjával megszűnik, ezért őt 2019.
november 10. napjától a Tatabányai Törvényszékre bírói
beosztásba helyezem.

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

574.E/2019. (X. 29.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesének
vezetői megbízatása megszűnéséről és a
Kúriára történő bírói beosztásáról

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

580.E/2019. (XI. 5.) OBHE
határozat
a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (Bszi.) 81. § (1) bekezdésének a) pontja
és (2) bekezdése alapján dr. Gyarmathy Juditnak, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének a megbízatása – lemondására tekintettel – 2019. november 4. napjával megszűnik. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és a
Bszi. 76. § (5) bekezdés f) pontja, valamint a 85. § alapján
2019. november 5. napjával a Kúriára bírói munkakörbe
beosztom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Farkas László Péter, a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2019. november 9. napjával megszűnik, ezért őt 2019.
november 10. napjától a Szekszárdi Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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586.E/2019. (XI.7.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének,
az Észak-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium illetékességi területére szóló közigazgatási
ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása 2019.
november 24-ei hatállyal megszűnik.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fuglovics
Gabriella Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2019. november 16. napjától 2020.
január 15. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

597.E/2019. (XI. 15.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján dr. Zsótér Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának
bíráját 2019. december 1. napjával határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

588.E/2019. (XI. 8.) OBHE
határozat
az OBH elnökének helyettesítéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 78.§ (2) bekezdésében továbbá az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII.31.) OBH
utasítás 5.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az
Országos Bírósági Hivatal Elnökének (a továbbiakban:
OBH elnöke) helyettesítési rendjét az alábbiak szerint
állapítom meg.

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

598.E/2019. (XI. 18.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Fővárosi Törvényszékre történő
beosztásáról

Az OBH elnökét távollétében vagy akadályoztatása esetén dr. Répássy Árpád elnökhelyettes helyettesíti.
Az OBH elnöke és dr. Répássy Árpád elnökhelyettes egyidejű távollétében a helyettesítési feladatokat dr. Vajas
Sándor elnökhelyettes látja el.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése alapján dr. Kis László Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére – 2019.
december 31. napjával megszüntetem és 2020. január 1.
napjával a Fővárosi Törvényszékre beosztom.

A helyettesek gyakorolják mindazokat a hatásköröket,
amelyek gyakorlását az OBH elnöke nem ruházott másra.

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

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

592.E/2019. (XI.14.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdés c) pontja és 9. § (3) bekezdése alapján dr. Figula Ildikó Zsuzsanna, az Észak-Alföldi Közigazgatási és

dr. Tóthné dr. Pölöskei Esztert a 2019. november 18.
napjától 2020. május 17. napjáig terjedő időtartamra a
Fővárosi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.
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A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

kijelölte

kinevezte

dr. Helmeczy Zsófiát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját,
dr. Horváth Istvánt, a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesét,
dr. Gyarmati Gabriellát,
dr. Kozák Beatrixet,
dr. Kulcsár Mónikát, a Dabasi Járásbíróság bíráit,
dr. Felföldi Anikót, a Ceglédi Járásbíróság elnökét,
dr. Hazafi Hildegárdot,
dr. Szűcs Rékát,
dr. Gulyás Mária Annát, a Ceglédi Járásbíróság bíráit,
dr. Ignáczné dr. Szőke Bernadettet, a Monori Járásbíróság elnökhelyettesét,
dr. Kováts Tamás Attilát,
dr. Simon Gabriellát, a Monori Járásbíróság bíráit,
dr. Liziczay Sándort, az Érdi Járásbíróság elnökét,
dr. Opóczky Lászlót, a Szentendrei Járásbíróság megbízott elnökét,
dr. Vass Lászlót,
dr. Faix Nikolettát,
dr. Geiger Cecíliát, a Budaörsi Járásbíróság bíráit,
dr. Lohr Veronikát, Budaörsi Járásbíróságra kirendelt
érdi Járásbírósági bírót,
2019. október 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

Becserné dr. Szarka Zsuzsannát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját a 2020. március 5. napjától 2026. március
4. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi Járásbíróság elnökévé.
A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Varga Annamáriát, a Szegedi Törvényszék bíráját
2019. október 15. napjától határozatlan időre a Szegedi
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe,
kijelölte

dr. Sipter Katalint, a Szegedi Járásbíróság bíráját 2019.
október 15. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására,
megszüntette:

dr. Kádár Gábornak, a Szentesi Járásbíróság bírájának,
dr. Kóbor Jenőnek,
dr. Sós Józsefnek, a Szegedi Törvényszék bíráinak,
dr. Tóth Csenge Odettnek, a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírájának
2019. október 31. napjával a nyomozási bírói kijelölését.

A Debreceni Törvényszék elnöke
kijelölte

A Szekszárdi Törvényszék elnöke

dr. Nagy Zsuzsannát, a Debreceni Törvényszék csoportvezető bíráját,
dr. Mocsárí Esztert,
dr. Kálmánczi Antal Jánost, a Debreceni Törvényszék bíráit,
dr. Mensáros Dánielt,
dr. Kerékgyártó Zsuzsát, a Debreceni Járásbíróság bíráit
2019. október 1. napjától büntetés-végrehajtási feladatok ellátására.

kijelölte

dr. Farkas László Pétert, a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesét,
dr. Szili Zsolt Gergelyt, a Szekszárdi Törvényszék kollégiumvezetőjét,
dr. Sárecz Róbert Endrét,
dr. Hauszmann-né dr. Szőke Ritát,
dr. Kovács János Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökeit,
dr. Sajben Árpád Zoltánt,
dr. Tuba István Krisztiánt, a Szekszárdi Törvényszék bíráit,
dr. Rippert Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság elnökhelyettesét,
dr. Cserveni Mónikát,
dr. Kovács Ildikót,
dr. Ranga Zsanettet,
dr. Bonnyai Rékát, a
dr. Bertaldó Andrást, a Szekszárdi Járásbíróság bíráit,

A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Kertész Gábor Andrást, a Kazincbarcikai Járásbíróság
elnökhelyettesét a 2019. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Kazincbarcikai
Járásbíróság elnökhelyettesévé.
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dr. Kiss Zoltánt, a Bonyhádi Járásbíróság bíráját,
dr. Simon Miklóst, a Dombóvári Járásbíróság bíráját,
dr. Böcz Andreát, a Paksi Járásbíróság bíráját,
dr. Tóth Évát, a Tamási Jráásbíróság bíráját,
dr. Szotáczky Gergelyt, a Szekszárdi Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Bajusz Jánost,
kárát,
dr. Fisi Liát,
dr. Hatvani Brigittát,
dr. György Annamáriát, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági titkárait
a 2019. október 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörébe tartozó büntetés-végrehajtási bírói feladatok
ellátására.

CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
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.
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.

A Veszprémi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Gyenizse Zsoltot, a Veszprémi Járásbíróság elnökét
a 2019. november 1. 2025. október 31. napjáig terjedő
időtartamra a Veszprémi Törvénszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI
A Veszprémi Törvényszék elnöke a Veszprémi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyére, a Bírósági Közlöny
2019/6. számában kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132.
§ (2) bekezdése alapján - tekintettel arra, hogy pályázat
nem érkezett - eredménytelenné nyilvánította.

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

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

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

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

1. A bírói állások meghirdetése

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

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.
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.

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

3. A pályázat

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

3.1. A pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid
kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi
ezek megvalósítását.
3.2. A pályázathoz csatolni kell:
1. a jelentkezési segédlapot, valamint
2. a jelentkezési segédlap mellékletében felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat kötelezően csatolni kell:
2.1. az önéletrajzot,
2.2. az igazolványképet (2 db),
2.3. az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
2.4. az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredményt,
2.5. a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
2.6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
2.7. a kinevezéshez szükséges tények és adatok igazolását,
2.8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat.

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.

39

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2019/10. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

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.

és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.
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
avagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

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

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 bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
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.

EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI
PÁLYÁZATOK
A Kúria elnöke pályázatot hirdet

Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkeznek,
továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a
tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

1. a Kúrián egy közigazgatási ügyszakos európai jogi
szaktanácsadó tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére a Kúria bírói közül az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag
elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és
megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

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 pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az
európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X.
17.) OBH utasítása 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani.

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
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A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 4. napja 14.00 óra

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
594.E/2019. (XI. 14.) OBHE
határozat
az Egri Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

A pályázatot a Kúria elnökéhez címezve, a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.
2. a Kúrián egy polgári-gazdasági ügyszakos európai
jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri Törvényszék
elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

A tisztség betöltésére a Kúria bírói közül az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag
elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és
megfelelő nyelvtudással rendelkezik.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az
európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X.
17.) OBH utasítása 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 4. napja 14.00 óra

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázatot a Kúria elnökéhez címezve, a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.

A pályaműnek tartalmaznia kell az Egri 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 az Egri 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.

3. a Kúrián egy büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére.
A tisztség betöltésére a Kúria bírói közül az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből
(kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag
elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és
megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az
európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X.
17.) OBH utasítása 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 5. napja 14.00 óra
A pályázatot a Kúria elnökéhez címezve, a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 30. napja 16.30 óra.
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dás,
-

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkobírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 30. napja 16.30 óra.

595.E/2019. (XI. 14.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

596.E/2019. (XI. 14.) OBHE
határozat
a Szolnoki Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szolnoki Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szombathelyi 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 Szombathelyi 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,

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki 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 Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési
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azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

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.

Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott stratégiai célokra,
a Debreceni Ítélőtábla elnöke, illetve a kollégiumvezető
által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre,
- az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre és az OBH szabályzatokban foglaltakra,
valamint a Debreceni Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi körökre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 30. napja 16.30 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 20. napja 12.00 óra.

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

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Ítélőtábla Elnöki Titkársága (4025 Debrecen,
Széchenyi u. 24.).

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Püspökladányi Járásbíróság elnöki (51. számú) álláshelyének betöltésére.

A Debreceni Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Debreceni Ítélőtábla egy polgári ügyszakos tanácselnöki (21. számú) álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A 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 pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges polgári ügyszakos bírói működési gyakorlat
tartamának, a másodfokú ítélkezési gyakorlatnak, valamint a szakmai vezetői 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 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, va-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
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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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 20. napja
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).
2. a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Törvényszéki
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium)
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (753. számú)
álláshelyének betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Törvényszéki
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium)
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (752. 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 20. napja

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
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3. a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Törvényszéki
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium)
munkaügyi ügyszakos tanácselnöki (67. számú) álláshelyének betöltésére.

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.

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 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 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 által megfogalmazott stratégiai célokra,
a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hos�szú távú tervekre,
- az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre és az OBH szabályzatokban foglaltakra, valamint az Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi körökre.

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:
2020. január 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 20. napja

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Nyíregyházi Járásbíróság elnökhelyettesi (48.
számú) álláshelyének betöltésére.

A Miskolci Törvényszék elnökhelyettese
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Miskolci Törvényszék egy büntető ügyszakos tanácselnöki (8. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon
túl- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának,
valamint valamint a szakmai vezetői tapasztalatnak van

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
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vadalmazásáról 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.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 30. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 20. napja.

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

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

2. a Fehérgyarmati Járásbíróság elnöki (42. számú)
álláshelyének betöltésére.

a Makói Járásbíróság elnöki (43. 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 ja-

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és ja-
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

vadalmazásáról 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 pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István út 6.)

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

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

606.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Győri Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (47. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Győri Járásbíróság Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István út 3.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

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

607.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Mezőtúri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
605.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Mezőtúri Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (82. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A Győri Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (27. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának
van jelentősége.
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610.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Járásbíróság Elnöki Titkársága (5400 Mezőtúr,
Kossuth tér 9.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (294. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

608.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat
kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról

A pályázat elbírálásánál a családjog területén szerzett
szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny
„Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.

A Szegedi Törvényszéken egy polgári ügyszakos törvényszéki bírói (22. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2020. május 15.
napjáig elhalasztom.

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

609.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

611.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (561. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a vagyonjog területén szerzett
szakismeretnek van jelentősége.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (342. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.

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

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
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612.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályáztot hirdet

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (498. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

a Tapolcai Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. január 31. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.

A pályázatok benyújtásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkárság (8200 Veszprém, Vár u. 19.).

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

HÍREK

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

Igazolványok érvénytelenítése

613.E/2019. (XI. 21.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

Dr. Varga Eszternek, a Fővárosi Törvényszék bírájának
az AA 113835 számú bírói igazolványa,
Pávai Juliannának, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tisztviselőjének a BA 188987 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A Fővárosi Törvényszéken (a Fővárosi Törvényszéki
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumba)
egy közigazgatási és munkaügyi ügyszakos törvényszéki bírói (781. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogi területen
szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Bjt. 30. § (1)
bekezdése alapján történő kijelöléséhez hozzájárul.
A pályázati kiírás részeként a bírói kinevezés általános
feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. december 17. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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