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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
határozatok 
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267/2015. (VI. 11.) OBHE számú határozat munkacsoport létesítéséről
298/2015. (VI. 29.) OBHE számú határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések keretszámainak meghatározásáról
309/2015. (VII. 7.) OBHE számú határozat munkacsoport létesítéséről
321/2015. (VII. 9.) OBHE számú határozat a 2015. évben soron kívül megválasztásra kerülő ülnökök
számáról
324/2015. (VII.10.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a bíróságok 2014. július 1.napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE számú
határozat módosításáról
340/2015. (VII. 17.) OBHE határozat a Szombathelyi Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a bíróságok
2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.
02.) OBHE számú határozat módosításáról
345/2015. (VII. 20.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék területén öt járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a bíróságok 2014. július 1.napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE számú
határozat módosításáról
348/2015. (VII. 21.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtáblán egy bírói és egy tanácselnöki álláshely
rendszeresítéséről és a bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE számú határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
AJÁNLÁS
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Az 50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X. 15.) OBT ajánlás a bírói álláspályázatok
elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról
szóló a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról
HATÁROZATOK 

16

A 60/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak Juhász
Andor-díj adományozásáról és a 2015. évi címadományozásáról szóló 20/2015. (III. 10.) OBT határozat
21/2015. (III. 10.) OBT határozat a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2015. évi adományozásáról
48/2015. (VI.9.) OBT határozat

3
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49/2015. (VI.9.) OBT határozat
51/2015. (VI.9.) OBT határozat
52/2015. (V.12.) OBT határozat
53/2015. (V.12.) OBT határozat
54/2015. (VI.9.) OBT határozat
55/2015. (VI.9.) OBT határozat
56/2015. (VI.9.) OBT határozat
57/2015. (VI.9.) OBT határozat
58/2015. (VI.9.) OBT határozat
59/2015. (VI.9.) OBT határozat
61/2015. (VI.10.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

22

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

22

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
277/2015. (VI. 15.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
279/2015. (VI. 15.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
280/2015. (VI. 15.) OBHE számú határozat a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
293/2015. (VI. 18.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
294/2015. (VI. 18.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
301/2015. (VI. 30.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
302/2015. (VII. 2.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
314/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék elnökének kinevezéséről
és áthelyezéséről
315/2015. (VII.8.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi
kinevezéséről és áthelyezéséről
323/2015. (VII. 10.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről

4
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339/2015. (VII. 17.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
269/2015. (VI. 12.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
291/2015. (VI. 17.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
296/2015. (VI. 24.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkár kijelöléséről
310/2015. (VII. 7.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírák és bírósági
titkár kijelöléséről
313/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
289/2015. (VI. 17.) OBHE számú
határozat bírák Székesfehérvári Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
290/2015. (VI. 17.) OBHE számú határozat bírák Veszprémi Törvényszékre történő kirendelésének
meghosszabbításáról
299/2015. (VI. 29.) OBHE számú határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
300/2015. (VI. 29.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
304/2015. (VII. 3.) OBHE számú határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
305/2015. (VII. 3.) OBHE számú határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
307/2015. (VII. 6.) OBHE számú határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
308/2015. (VII. 6.) OBHE számú határozat bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
320/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
249/2015. (VI. 8.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
251/2015. (VI. 8.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
252/2015. (VI. 8.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
283/2015. (VI.16.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
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292/2015. (VI.18.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Debreceni Járásbíróságra történő beosztásáról
297/2015. (VI.25.) OBHE számú határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
312/2015. (VII. 7.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék elnökhelyettese vezetői tisztségének
megszűnéséről
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

29

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

30

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
303/2015. (VII. 3.) OBHE számú határozat a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
306/2015. (VII. 3.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Pécsi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
278/2015. (VI. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pécsi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
316/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Balassagyarmati Járásbíróságon egy

317/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
318/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozat

Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy

6
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járásbírósági bírói álláshelyre
319/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Makói Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
326/2015. (VII. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
327/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
328/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozat
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon

329/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
330/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken két törvényszéki
bírói álláshelyre
331/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken két törvényszéki
bírói álláshelyre
332/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozat
két járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon

333/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
335/2015. (VII.16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
341/2015. (VII. 17.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírói álláshelyre
BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
EGYÉB PÁLYÁZATOK
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
MŰSZAKI SZAKÉRTŐ SZAKTANÁCSADÓI PÁLYÁZAT
HÍREK

44

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
A Munkacsoport működésével kapcsolatosan
Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

HATÁROZATOK
267/2015. (VI. 11.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről

a

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

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, és a 14. §-a, valamint
a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.
30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 2. § (1)
bekezdése alapján

298/2015. (VI. 29.) OBHE számú
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető túlbetöltések
keretszámainak meghatározásáról

2015. június 11. napjától 2016. február 28. napjáig
terjedő időszakra „Az EU-s támogatású fejlesztések
bevezetését segítő munkacsoport”-ot

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a 3/2015.
(V.22.) OBH utasításával módosult, a bíróságok és az
Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló 5/2013.
(V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan távollévő bírák
álláshelyei részbeni betöltésének szabályairól rendelkező
3. számú mellékletének 4. § (2) bekezdése alapján a
tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések országos keretszámát 2015. évben 58
főben állapítom meg.

(a továbbiakban: Munkacsoport) hoztam létre az
Európai Uniós támogatások eredményeképpen létrejött
fejlesztések bírósági szervezetbe történő bevezetésének
segítése céljából.
A Munkacsoport feladatai:

2. A 4. § (3) bekezdése alapján a tartósan távollévő
bírák
álláshelyére
engedélyezhető
túlbetöltések
bíróságonkénti keretszámát az alábbiak szerint állapítom
meg:

•
az Európai Uniós projektek eredményeképpen
létrejött fejlesztések bevezetéséhez szakértői anyagok
előállítása, a felhasználás gyakorlati megvalósításához
támogatás nyújtása, ezáltal az OBH Bírósági Főosztály
feladatvégzésének támogatása,

-

Fővárosi Törvényszék 			

20

•
támpontok adása szakértői anyagok készítéséhez,
azok soron kívüli sürgősséggel történő véleményezése,
a bírósági fórumokon ismertető előadások tartása,

-

Balassagyarmati Törvényszék		

1

-

Budapest Környéki Törvényszék

8

•
a bevezetés során felmerülő szakmai kérdésekben,
illetve az esetleges továbbfejlesztésekben állásfoglalás,
valamint

-

Debreceni Törvényszék		

2

-

Győri Törvényszék			

1

•
a megadott szakterületek szerint az egyes projektek
indikátorainak figyelemmel kísérése, illetve javaslattétel
az indikátorok teljesítésének előmozdítására.

-

Kaposvári Törvényszék			

1

-

Kecskeméti Törvényszék		

1

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése
alapján beszerzett nyilatkozatok figyelembevételével
a Munkacsoport elnökének dr. Csullag Józsefnét, a
Szekszárdi Törvényszék elnökét jelöltem ki.

-

Miskolci Törvényszék 			

2

-

Nyíregyházi Törvényszék		

1

-

Pécsi Törvényszék			

1
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-

Szekszárdi Törvényszék		

1

-

Székesfehérvári Törvényszék		

1

-

Szolnoki Törvényszék			

1

-

Szombathelyi Törvényszék			

1

-

Tatabányai Törvényszék		

1

-

Veszprémi Törvényszék			

1

321/2015. (VII. 9.) OBHE számú
határozat
a 2015. évben soron kívül megválasztásra
kerülő ülnökök számáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a 2015. évben soron
kívüli megválasztásra kerülő ülnökök létszámát - a
törvényszékek elnökeinek előterjesztésére figyelemmel
- a táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

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

A 2015. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében
választandó ülnökök száma

309/2015. (VII. 7.) OBHE számú
határozat
munkacsoport létesítéséről

Bíróság

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése, és a 14. §-a, valamint
a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.
30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 2. § (1)
bekezdése alapján

Ülnökök

Pedagógus
ülnök

Összesen

Budakörnyéki
Járásbíróság

0

1

1

Ceglédi Járásbíróság

0

5

5

N a g y k á t a i
Járásbíróság

3

2

5

3

8

11

D e b r e c e n i
Törvényszék

3

3

6

Berettyóújfalui
J á r á s b í r ó s á g

0

4

4

D e b r e c e n i
Járásbíróság

2

5

7

Hajdúböszörményi
Járásbíróság

3

3

6

Budapest Környéki
Törvényszék

2015. július 1. napjától 2017. június 15. napjáig
terjedő időszakra „Kép- és hangrögzítés, valamint
távmeghallgatás a bíróságokon munkacsoport”-ot
(a továbbiakban: Munkacsoport) hoztam létre az
országos szintű tárgyalótermi kép- és hangrögzítés,
valamint távmeghallgatás rendszer kialakítása, illetve
2017-től a bírósági szervezetben történő teljes körű
bevezetése céljából.

Összesen:

A Munkacsoport feladata egy előzetes megvalósíthatósági
tanulmány kidolgozása, mely alapján egy pilot program
indul el.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése
alapján beszerzett nyilatkozatok figyelembevételével a
Munkacsoport elnökének dr. Fazekas Sándort, a Fővárosi
Törvényszék elnökét jelöltem ki.
A Munkacsoport működésével kapcsolatosan
Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

a

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Püspökladányi
Járásbíróság

3

0

3

D e b r e c e n i
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság

6

0

6

Összesen:

K e c s k e m é t i
Törvényszék

Bajai Járásbíróság
17

15

32

5

3

0

3

7

1

8

M i s k o l c i
Törvényszék

0

15

15

Kazincbarcikai
Járásbíróság

0

6

6

Miskolci Járásbíróság

0

15

15

Összesen:

0

36

36

N y í r e g y h á z i
Törvényszék

0

2

2

M á t é s z a l k a i
Járásbíróság

0

2

2

N y í r e g y h á z i
Járásbíróság

0

4

4

0

8

8

5

0

5

5

0

5

Összesen:

Hevesi Járásbíróság

0

2

2

Összesen:

0

2

2

10

0

10

Budai
Központi
Kerületi Bíróság

5

3

8

Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság

0

1

1

Budapesti IV. és XV
Kerületi Bíróság

2

1

3

17

5

22

Összesen:

1

K e c s k e m é t i
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság

Egri Törvényszék

F ő v á r o s i
Törvényszék

4

Gyulai Törvényszék
Összesen:

B é k é s c s a b a i
Járásbíróság

3

Békési Járásbíróság

1

1

2

O r o s h á z i
Járásbíróság

0

1

1

Összesen:

0

3
S z e g e
Törvényszék

4

2

d

i

S z e g e d i
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság

6

Összesen:
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324/2015. (VII.10.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról
és a bíróságok 2014. július 1.napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE
számú határozat módosításáról

Székesfehérvári
Törvényszék

Bicskei Járásbíróság

2

3

5

Székesfehérvári
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság

11

0

11

S á r b o g á r d i
Járásbíróság

0

2

2

13

5

18

Összesen:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshelyet (112. számú) 2015. július
10-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. július
10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.02.) OBHE
számú határozat 3.10.1. és 3.10.2. pontját:

T a t a b á n y a i
Törvényszék

T a t a b á n y a i
Járásbíróság

4

2

6

4

2

6

3

1

4

2

2

4

5

0

5

Zirci Járásbíróság

3

1

4

Összesen:

13

4

17

Mindösszesen

83

88

171

Összesen:

V e s z p r é m i
Törvényszék

Ajkai Járásbíróság
V e s z p r é m i
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság

A Miskolci Törvényszék engedélyezett
3.10.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 44 fő,
3.10.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 113 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

340/2015. (VII. 17.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshellyé történő
átalakításáról
és a bíróságok 2014. július 1.napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE
számú határozat módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Szombathelyi Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (8. számú) 2015. július
17-ei hatállyal közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. július
17-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.02.) OBHE
számú határozat 3.17.2. és 3.17.3. pontját:

Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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348/2015. (VII. 21.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtáblán egy bírói és egy
tanácselnöki álláshely rendszeresítéséről
és a bíróságok 2014. július 1.napján
engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámáról szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE
számú határozat módosításáról

A Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
3.17.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 24 fő,
3.17.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszáma (vezetőkkel együtt) 4 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 Ítélőtáblán 2015. július
21-ei hatállyal egy bírói és egy tanácselnöki álláshelyet
rendszeresítek.

345/2015. (VII. 20.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén öt
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki
bírói álláshellyé történő átalakításáról és a
bíróságok 2014. július 1.napján engedélyezett
bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámáról
szóló 283/2014. (VII. 02.) OBHE számú határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. július
21-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.02.) OBHE
számú határozat 2.3.1. pontját:
A Győri Ítélőtábla engedélyezett
2.3.1. bírói létszáma (bírósági vezetőkkel együtt): 20 fő.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
öt járásbírósági bírói álláshelyet (324., 433., 454., 474.,
492. számú) 2015. július 17-ei hatállyal törvényszéki bírói
álláshellyé átalakítok.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015. július
17-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a bíróságok
2014. július 1. napján engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámáról szóló 283/2014. (VII.02.) OBHE
számú határozat 3.1.1. és 3.1.2. pontját:
A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
3.1.1. törvényszéki bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 310 fő,
3.1.2. járásbírósági bírói létszáma (bírósági vezetőkkel
együtt): 397 fő.
Dr. Handó Tünde s. k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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DÖNTÉSEI
csolatos ügyrendjüket.

AJÁNLÁS
Az 50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal
módosított 1/2012. (X. 15.) OBT ajánlás
a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása
során adható pontszámokról szóló a 7/2011.
(III. 4.) KIM rendelet értelmezéséről és
gyakorlatban történő alkalmazásáról

2.2. A Bírói Tanács (a továbbiakban: BT) bírói pályázatokat elbíráló ülésének előkészítése kapcsán elvárható
és megszervezendő, hogy a Kúria, az Ítélőtáblák, illetve
a Törvényszékek elnöki titkársága a Rendeleten alapuló,
mérlegelés tárgyát nem képező, előre meghatározható
pontszámokat pályázónként egy összesített táblázatba
felvezesse, a bíróságon dolgozó pályázókról a joggyakorlati kimutatást készítse el és a bíróság elnöke így továbbítsa a pályázati anyagokat a BT Elnöke részére.

Az Országos Bírói Tanács a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.
4.) KIM rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő
alkalmazásáról - A Kúria, az Ítélőtáblák és a Törvényszékek Bírói Tanácsainak álláspontját megismerve – az
alábbi ajánlást adja ki.

2.3. A BT Elnöke a pályázati határidő leteltét – illetve, ha
szükséges, a hiánypótlást – követő 15 napon belüli időpontra tűzi ki a BT ülését, amelyről a pályázót a helyben
szokásos módon, de mindenképpen dokumentáltan köteles értesíteni.

1. fejezet

2.4. A pályázót az értesítésben figyelmeztetni kell a
meghallgatásról történő távolmaradás következményeire.

Az ajánlás célja és hatálya

2.5. A rövid úton, vagy szóban történt értesítésről hivatalos feljegyzést kell felvenni. A faxon, illetőleg elektronikus úton történő értesítés akkor szabályszerű, ha
az átvételről visszajelzés érkezik a pályázótól, amit az
értesítésben kifejezetten kérni kell.

1.1. Az ajánlás célja, hogy a Kúria, az Ítélőtáblák és a
Törvényszékek Bírói Tanácsai (a továbbiakban: Bírói
Tanácsok) a bírói álláspályázatok elbírálásakor egységes ügyrenden alapuló eljárásban, a pályázók és más
kívülállók számára átlátható szabályok, elvek alapján
alkalmazzák és értelmezzék a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor
kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011.
(III. 4.) KIM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

2.6. Az értesítés szabályszerűségéért a BT Elnöke felelős.
A pályázók meghallgatásának rendje
3.1. Amennyiben valamely pályázó értesítése nem volt
szabályszerű, a BT a többi pályázót meghallgatja, megállapítja a pontszámukat, azonban rangsort nem állít
fel. A következő – vagy ha szükséges, soron kívüli – BT
ülésről a távolmaradt pályázót a BT Elnöke ismételten
értesíti, megjelenése esetén meghallgatja, megállapítja
a pontszámát. Ekkor kerül sor a pályázók közötti angsor
felállítására.

1.2. Az ajánlás a Bírói Tanácsok munkájára vonatkozik
azzal, hogy azt az Ítélőtáblák, illetve a Kúria Bírói Tanácsai a működésükre vonatkozó sajátos körülmények
figyelembe vételével alkalmazhatják.
2. fejezet
Ügyrendi kérdések
Az ülés előkészítése

3.2. Ha a pályázó a szabályszerű értesítés ellenére nem
jelenik meg és távolmaradását előzetesen nem mentette ki, a BT az ő vonatkozásában is megállapítja a jogszabályon alapuló és a dokumentált anyagból megállapítható pontok számát. Ezt követően felállítja a rangsort.

2.1. A pályázatok elbírálásának egységességét és átláthatóságát biztosítja, ha a
Bírói Tanácsok a saját Szervezeti és Működési Szabályzatukban rögzítik a bírói pályázatok elbírálásával kap-

3.3. Ha a meg nem jelent pályázó a BT ülését követő
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megállapításakor – az adható 20 ponton belül – veszi
figyelembe.

3 napon belül magát alapos okkal kimenti, kérésére a
BT ismételt meghallgatást tűz ki, melyen a pályázót meghallgatja, a pontszámát újra megállapítja, és ha szükséges, ennek megfelelően módosítja a korábbi rangsort.

3.9. A Magyar Igazságügyi Akadémia képzésein való
részvételre adott pontszám meghatározásának szempontjaként figyelemmel kell lenni a pályázónak a felkészítő modulokon elért eredményeire, valamint arra,
hogy hány pályázott állás szerinti ügyszakhoz kötődő
képzésen vett részt. A meghallgatás eredményének
megállapítása és közlése

3.4. A meghallgatás folyamatos lebonyolítása érdekében indokolt, hogy a BT előre meghatározza azokat a
kérdésköröket, melyekről minden pályázót meghallgat.
Ezen túlmenően a BT tagoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy az adott pályázóhoz további kérdéseket tegyenek fel. Az általános kérdéskörök lehetnek különösen:
- a pályázat oka;
- a pályázó
- motivációi,
- pályafutása,
- eddigi munkái,
- érdeklődési területe,
- elhivatottsága;
- olyan kérdések, melyből arra lehet következtetni, hogy
tisztában van-e
azzal, mit vállal, milyen jellegű, mennyiségű munkára
pályázik;
- olyan kérdések, amelyből következtetni lehet rátermettségére, fellépésére.

4.1. A BT tagok pályázónként egyénileg, a helyben szokásos szavazás útján határozzák meg a meghallgatás
eredményeképpen adott pontjaikat. A végső pontszám
átlagolással kerül megállapításra.
4.2. A BT Elnöke a meghallgatást követően a megállapított és a bíróság elnöke részére továbbításra kerülő
rangsort a pályázók elért pontszámával együtt közli a
pályázókkal, kivéve, ha valamely pályázó értesítése nem
volt szabályszerű és a rangsor felállítása elmaradt.
4.3. Ha a meghallgatáson szabályszerű értesítés ellenére valamely pályázó nem jelent meg, a BT Elnöke a pontszámok és a rangsor közlésénél jelzi, hogy elfogadott
igazolási kérelem esetén a rangsor változhat.

3.5. Az adott pályázó meghallgatása előtt a BT a meghallgatás eredményeként adható pontszám kivételével
az egyéb pontszámokat meghatározza, melyet a meghallgatást követően a pályázóval közöl, arra a pályázó
észrevételt tehet. Megalapozott észrevétel esetén a BT a
pontszámot módosítja.

4.4. A pályázó a BT által a meghallgatás eredményeként
adható 20 ponton belül elért pontszámát nem kifogásolhatja.
3. fejezet

3.6. Ha a pályázó egyszerre több, azonos ügyszakban
kiírt álláshelyre nyújtja be pályázatát, ugyanazon BT-nek
csak egyszer kell a pontozást elvégezni, amely a többi
pályázatra is irányadó, kivéve, ha a kiírt álláshelyek jellege olyan eltérő, hogy külön-külön igényli a pontok meghatározását.

Értelmezési kérdések
5. A vonatkozó jogi szabályozás létrejöttéig a meghallgatás eredményeként adott pontokon belül eseti mérlegelést követően kell értékelni a pályázó személyes és
speciális élethelyzetét, melyet a pályázónak a meghallgatása során részletesen indokolnia kell.

3.7. Az ismételt pályázatot benyújtót minden esetben
meg kell hallgatni, és pontszámát újra meg kell állapítani. Az ismételt meghallgatás eredményeként eltérő
pontszám különösen akkor állapítható meg, ha
- a Rendeletben szabályozott „objektív” pontokban változás történt;
- a pályázó eltérő ügyszakba nyújtott be pályázatot;
- a meghallgatás eredménye jobb vagy rosszabb lett;
- eltérő a pályázati tartalom (pl.: más jellegű ügycsoportra írtak ki állást).

6. A Rendelet 4. §-ához (joggyakorlat értékelése):
6.1. A bírósági szervezeten kívülről pályázók esetében
olyan értékelésért adható pont, melyet a munkáltató által kialakított, részletes értékelési rend alapján készítettek, és amely pontban, százalékban stb. kifejezett vagy
szöveges minősítést is tartalmaz.
6.2. Az ügyvéd vagy ügyvédjelölt pályázóknál a fenti feltételeknek megfelelő megyei kamarai vélemény fogadható el.

3.8. A helyi elnök az adott megye gyakorlatának megfelelően írásban vagy szóban tájékoztatja a BT-t a pályázókkal kapcsolatban kialakított indokolt álláspontjáról.
Ezt a BT a meghallgatás eredményeképp adott pontok

6.3. A fenti feltételeknek megfelelő értékelés esetén a
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- eredményes pályázat esetén a szerzett tapasztalatok
felhasználhatósága;
- a tanulmányutak száma és időtartama.

pontot a titkári pontozáshoz kell igazítani és arányosítani, oly módon, hogy a kiválóan alkalmasnak az IASZ.
1. számú melléklete szerinti kiválóan alkalmas és átlag
feletti titkári minősítés számít, míg a további kategóriáknak az alkalmas minősítés felel meg.

9. A Rendelet 12. §-ához (nyelvismeret)
9.1.Pont csak idegen nyelv ismerete esetén állapítható
meg.

7. A Rendelet 10. §-ához (másoddiploma):
7.1. Ha a pályázónak kettő vagy több diplomája van –
megszerzésük sorrendiségére tekintet nélkül – jár a jogszabályban meghatározott pont.

10. A Rendelet 13. §-ához (publikáció):
10.1. Az igazoltan elfogadott, de a pályázati meghallgatás napjáig meg nem jelent publikációért nem adható
pont a pályázónak.

További feltételként az ügyszakhoz kötöttséget és a felhasználhatóságot kell vizsgálni.

10.2. A szakmai internetes oldalakon megjelenő, ellenőrzött publikáció esetén (az ellenőrzöttség tényét a
pályázónak kell igazolnia) a BT arányosított pontot ad.
Ugyanígy jár el a helyi érdekeltségű, kisebb orgánumban
megjelenő publikáció esetén is.

Ilyen jellegű diplomának minősülhet többek között a
- pénzügyi,
- közgazdasági,
- tanári,
- jogi-közgazdasági,
- rendőrtiszti és
- államigazgatási diploma.

10.3. A magasabb bírói álláshelyekre (Ítélőtábla, Kúria)
benyújtott pályázat esetén a publikációk értékelésére a
Magyar Bírói Egyesület által kidolgozott – az ajánlás mellékletét képező – elvek az iránymutatók.

7.2. Az egyéb másoddiploma esetén esetileg kell vizsgálni az ügyszakhozkötöttséget és a felhasználhatóságot.

11. A Rendelet 14. §-ához (oktatás):

7.3. Az EU szakjogászi diplomát valamennyi ügyszakban
pontot érőszakirányú szakjogászi képzettségként kell figyelembe venni.

11.1. Oktatási tevékenység keretében pont jár a felsőfokú, illetőleg az emelt szintű (OKJ) képzési formában végzett tevékenységért. Arányosítva pont jár az érettségit
követően szervezett egyéb képzésben való folyamatos
oktatásért.

7.4.
A pályázó
- szakirányú szakjogászi végzettségét 10 ponttal,
- egyéb szakjogászi végzettségét 5 ponttal,
- igazolt, munkakörhöz kapcsolódó másoddiplomáját 8
ponttal,
- LL. M (Master of Laws) végzettségét - amennyiben az
szakirányúnak minősül
- 10 ponttal indokolt értékelni.

11.2. A bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető, illetve
a határozott időre kinevezett bírákat instruáló bíró tevékenységéért minden esetben pont jár, ideértve azt is, ha
a pályázó az instruktori tevékenységét a Rendelet hatályba lépése előtt végezte.
12. A Rendelet 15. §-ához (pályaalkalmassági vizsgálat):

7.5. Az állam- és jogtudományi karok igazgatási igazságügyi szakán szerezhető igazságügyi szervezői szakképzettséget minősítő oklevél másoddiplomaként nem
értékelhető.

12.1. A pályaalkalmassági vizsgálat eredményét csak
abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az adott
álláshelyre pályázók valamennyien részt vettek ezen a
vizsgálaton.

8. A Rendelet 11. §-ához (szakmai tanulmányút):

12.2. A pályaalkalmassági vizsgálat eredményét a BT
által adható 20 ponton belül figyelembe kell venni függetlenül attól, hogy a többi pályázó rendelkezik-e ilyen
vizsgálati eredménnyel.

8.1. Mérlegelés tárgyát csak a jogi egyetem elvégzését
követő tanulmányút képezheti. A szakmai területen végzett külföldi munka is pontozható.
8.2. A pontérték meghatározásánál különösen az alábbi
szempontokat kell mérlegelni:
- a pályázathoz kapcsolódó tartalom;

13. A Rendelet 1. melléklet 9. pontjához (képzés):
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13.1. A dokumentált, értékelt és eredményeket is tartalmazó képzéseket nyújtó oktatási rendszer megvalósulásáig indokolt az összképzés figyelembe vételével egyedileg meghatározni a pontokat. Pontot csak a korábbi
megyei vagy központi oktatásért lehet adni.

tő,
- megrendelhető vagy megvásárolható.

HATÁROZATOK

14. A Rendelet 1. melléklet 10.4. pontjához (jogszabálytervezetek véleményezése):

A 60/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított
a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak
Juhász Andor-díj adományozásáról és a
2015. évi címadományozásáról szóló
20/2015. (III. 10.) OBT határozat

14.1. Jogszabály véleményezési tevékenységért kizárólag akkor jár pont, ha a pályázó azt nem munkaköri kötelezettségként végezte és javaslatait a hivatali út betartásával terjesztette elő.

Az Országos Bírói Tanács

4. fejezet

Juhász Andor-díj arany fokozatát

Záró rendelkezés

1. dr. Járfás Judit Erzsébet, az Esztergomi Járásbíróság
címzetes törvényszéki bírája

14. A módosított ajánlás 2015. július 1. napján lép hatályba.

2. dr. Kőrös András, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsos

Budapest, 2015. június 9.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

3. dr. Nagy László, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró

1. számú melléklet Az 1/2012. (X. 15.) OBT ajánláshoz

ezüst fokozatát

Szakirányú tudományos jogi tárgyú és szakirányú jogi
tárgyú publikációként a pályázat szerinti álláshelynek
megfelelő jogi területen közzétett publikáció értékelhető.

1. dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke
2. Phd. dr. Fázsi László, a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,

Tudományos publikációként elfogadható az olyan
nyomtatott és/vagy elektronikus közlemény (folyóiratcikk, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus
nyelvből stb.), amely:

3. dr. Gyalogné dr. Varga Éva, a Szarvasi Járásbíróság
elnöke, címzetes törvényszéki bíró
4. dr. Hunyady Mariann, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke

a.) a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be
(könyv esetén ilyenekre
tételesen is hivatkozik),
b.) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,
c.) ISBN vagy ISSN számmal ellátott,
d.) lektorált,
e.) referált (közismert adatbázisban fellelhető),
f.) a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros (hatástényezős),
g.) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg,
s ez a kiadmány
- nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett ki
adónál,
- lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,
- jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhe-

5. dr. Kovács Tamás, a Győri Ítélőtábla tanácselnöke
6. dr. Lőrinczy Ildikó, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró
7. dr. Nánásiné dr. Szabó Róza, a Szolnoki Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró
8. dr. Rejtő Ilka, a Miskolci Törvényszék bírája
9. dr. Simicza Mária, a Dunaújvárosi Járásbíróság csoportvezetője, címzetes törvényszéki bíró
10. dr. Vincze Zoltán, a Paksi Járásbíróság elnöke, címzetes törvényszéki bíró
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bronz fokozatát
1.

Az Országos Bírói Tanács 2015. július 15-ei hatállyal

Bajtek Éva, a Szentendrei Járásbíróság írnoka

dr. Szabó Klára, a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetője
részére

2. Berecz Csabáné Bíró Éva tisztviselő, a Pécsi Járásbíróság jegyzőkönyvvezetője

címzetes kúriai bíró címet adományozza.
Az Országos Bírói Tanács 2015. július 15-ei hatállyal

3. Billege Lászlóné, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági ügyintézője, elnöki iroda csoportvezetője

a Fővárosi Törvényszék területén

4. Bordáné Petrits Erzsébet, a Szekszárdi Törvényszék
tisztviselője

dr. Dankó Eszter, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bírája

5. Burkus Nándorné, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság csoportvezetője
6.

Bús Edit, a Szegedi Törvényszék irodavezetője

7.

Hardi Erzsébet, a Veszprémi Törvényszék írnoka

8.

Hén Erika, az Egri Járásbíróság tisztviselője

Hadasné dr. Golyán Judit, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírája
dr. Göncziné dr. Szávai Adrienn, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság bírája
dr. Pigler Eszter Hajna, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája

9. Karancsy Zsuzsanna, a Keszthelyi Járásbíróság
tisztviselője

dr. Sas Tamás, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírája

10. Laczó Józsefné, a Balassagyarmati Törvényszék
irodavezetője

a Budapest Környéki Törvényszék területén

11. Nagy Attiláné, a Fővárosi Ítélőtábla irodavezető-helyettese

dr. Kolossváryné dr. Molnár Mónika, a Dunakeszi Járásbíróság elnökhelyettese

12. Szabó Béla, a Debreceni Ítélőtábla gépkocsivezetője

az Egri Törvényszék területén
dr. Cseh László, az Egri Járásbíróság bírája

13. Székelyné Molnár Ildikó, a Kúria elnöki irodavezetője

a Kaposvári Törvényszék területén

14. Tóth Éva, a Gyulai Járásbíróság tisztviselője

dr. Kostyák Krisztina, a Marcali Járásbíróság bírája

15. Vadászi Andrásné, a Szegedi Ítélőtábla irodakezelője

a Miskolci Törvényszék területén
dr. Lekner Katalin, a Miskolci Járásbíróság bírája

Posztumusz bronz fokozatát

dr. Molnár Gábor, az Ózdi Járásbíróság bírája

néhai Bányik Endre, a Kúria Rendészeti Csoportjának
csoportvezetője részére

Szegedi Törvényszék területén

adományozza.

dr. Kőrösi Gábor, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírája

Az Országos Bírói Tanács 2015. július 15-ei hatállyal

Szombathelyi Törvényszék területén

dr. Udvary Katalin, a Kúria bírája részére

dr. Fonyódi Lajos Róbert, a Sárvári Járásbíróság elnöke
részére

kúriai tanácsos címet adományozza.
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címzetes törvényszéki bíró címet adományozza.

Nagy Róbert, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnöki
irodavezetője

Az Országos Bírói Tanács 2015. július 15-ei hatállyal

Papp Sándorné, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság irodavezetője

a Szegedi Ítélőtábla területén

a Gyulai Törvényszék területén

Szélpálné Havasi Ildikó, a Szegedi Ítélőtábla elnöki
irodavezetője

Kardos Ferencné, a Gyulai Törvényszék irodavezetője

a Fővárosi Törvényszék területén

a Kaposvári Törvényszék területén

Bachta Tiborné, a Fővárosi Törvényszék bírósági ügyintézője

Németh Ferencné, a Kaposvári Törvényszék irodavezetője

Bartháné Biben Ágnes, a Fővárosi Törvényszék bírósági
ügyintézője

a Kecskeméti Törvényszék területén

a Budapest Környéki Törvényszék területén

Faluvégi Irma, a Kecskeméti Törvényszék irodavezetője
Miskolci Törvényszék területén

Palasikné Valentini Karla, a Váci Járásbíróság irodavezetője, bírósági ügyintézője

Boldi Andrea, a Miskolci Törvényszék elnöki irodavezetője

Bartos Pálné, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági
ügyintézője

Horváth Tamás Gézáné, a Miskolci Törvényszék irodavezetője

az Egri Törvényszék területén
dr. Kelemenné Uracs Katalin, az Egri Törvényszék bírósági ügyintézője

Vécsei Andrea, a Miskolci Törvényszék irodavezetője
Nyíregyházi Törvényszék területén

Veszprémi Törvényszék területén

Vajda Istvánné, a Nyírbátori Járásbíróság tisztviselője

György Tibor, a Veszprémi Törvényszék informatikusa
részére

Szekszárdi Törvényszék területén

főtanácsos címet adományozza.

Kissné Márton Márta, a Szekszárdi Járásbíróság irodavezetője

Az Országos Bírói Tanács 2015. július 15-ei hatállyal

Székesfehérvári Törvényszék területén

a Fővárosi Törvényszék területén

Szabó Rozália, a Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Hivatala ügyintézője

Soproni Józsefné, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság jegyzőkönyvvezetője

Szolnoki Törvényszék területén
Sziráki Ildikó, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője

Dudásné Szívós Éva, a Jászberényi Járásbíróság tisztviselője

Zsinkai Krisztina, a Budai Központi Kerületi Bíróság
tisztviselője

Soltész Klára, a Tiszafüredi Járásbíróság tisztviselője

a Debreceni Törvényszék területén

Tályainé Kövér Elvira, a Szolnoki Járásbíróság irodavezetője

Molnárné Perge Julianna, a Debreceni Törvényszék
tisztviselője
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48/2015. (VI.9.) OBT
határozat

Országos Bírósági Hivatalban
Takácsné Nagy Anikó, az OBH Gazdálkodási Főosztály
Fejezeti Költségvetési Osztály tisztviselője

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH elnökének tájékoztatóját a 2014. évi ügyforgalmi adatokról.

igazságügyi alkalmazottnak tanácsos címet adományozza.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

49/2015. (VI.9.) OBT
határozat

21/2015. (III. 10.) OBT
határozat
a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2015. évi
adományozásáról

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH elnökének tájékoztatóját a megüresedő bírói álláshelyek
betöltésének szempontjairól és a bírói álláshelyre vonatkozó 2014. évi pályázat kiírási gyakorlatáról.

Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért Oklevélben elismerését fejezi ki

Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Aranyos Istvánné Bondár Erzsébet, a Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatala tisztviselője
50 éves,

51/2015. (VI.9.) OBT
határozat

Dr. Csukás Lajos, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró			
50 éves
Dr. Almásy Mária, a Kúria bírája		

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBT tagjai
beszámolóját összbírói értekezletekkel kapcsolatos tapasztalatokról
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

45 éves,

Dr. Bóka Imréné, az Egri Járásbíróság végrehajtási ügyintézője 				
45 éves,
Fluckné dr. Papácsy Edit, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró		
45 éves,

52/2015. (V.12.) OBT
határozat

Horváth István Ferencné, az Orosházi Járásbíróság írnoka						
45 éves,

Raj Zoltánné, az Egri Törvényszék csoportvezetője
					
45 éves,

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBT nemzetközi kapcsolatairól, a brnói, a tiranai és a hágai konferenciákról szóló tájékoztatót.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Somogyi Emil Lajosné, a Székesfehérvári Törvényszék
írnoka					
45 éves

53/2015. (V.12.) OBT
határozat

Spiegel Pálné, a Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatala
tisztviselője				
45 éves,

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBT szakbizottságának tájékoztatóját a Bírói Életpálya Szakértő
Testület működéséről.

Knoll Józsefné, az Egri Törvényszék csoportvezetője						
45 éves,

Turai Albertné, az Egri Törvényszék tisztviselője 45 éves
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

bírósági szolgálata alkalmából.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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54/2015. (VI.9.) OBT
határozat

2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra dr. Csullag
József bírót kirendelte a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra – megállapítja, hogy a kirendelés időtartamáig a Bszi. 103. § (3) bekezdés h) pontja alapján nem
áll fenn összeférhetetlenség dr. Csullag József bíró és házastársa, dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék
elnöke között.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Czigány József nagyatádi
járásbírósági bírót - kérelmére – 2015. október 1. napjától 2015. december 30. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

59/2015. (VI.9.) OBT
határozat

55/2015. (VI.9.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács – figyelemmel arra, hogy az
Országos Bírósági Hivatal elnöke 2015. július 1. napjától
2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra dr. Gárdosi Judit bírót kirendelte az Egri Törvényszékre másodfokú ügyek intézésére – megállapítja, hogy a kirendelés
időtartamáig a Bszi. 103. § (3) bekezdés h) pontja alapján
nem áll fenn összeférhetetlenség dr. Gárdosi Judit bíró
és házastársa, dr. Sallai Tamás, az Egri Járásbíróság elnöke között.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Rácz Lotti Anikó pesti központi kerületi bírósági bírót - kérelmére – 2015. július 1.
napjától 2015. augusztus 7. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

56/2015. (VI.9.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács Albelné Dr. Hoksári Éva szolnoki járásbírósági bíró kérelmére – lemondására tekintettel – hozzájárul a három hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a bíró szolgálati viszonyának 2015. július
12-i hatállyal történő megszűnéséhez.

61/2015. (VI.10.) OBT
határozat
1. Az Országos Bírói Tanács megállapítja, hogy a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú
szolgálati bíróság létszáma 75 fő.

Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

2. Az Országos Bírói Tanács a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság
bírájának

57/2015. (VI.9.) OBT
határozat

•
Dr. Zólyomi Csillát, a Győri Ítélőtábla megbízott tanácselnökét;

Az Országos Bírói Tanács Dr. Gyürky Szilvia fővárosi
törvényszéki bíró kérelmére – lemondására tekintettel – hozzájárul a három hónapnál rövidebb lemondási
időhöz és a bíró szolgálati viszonyának 2015. június 15-i
hatállyal történő megszűnéséhez.

•
Dr. Albertné Dr. Lackner Gertrúdot, a Fővárosi Törvényszék bíráját;
•
Dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bíráját;

Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

•
Dr. Parlagi Mátyást, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bíráját;

58/2015. (VI.9.) OBT
határozat

•
Dr. Demeter Andreát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját;

Az Országos Bírói Tanács – figyelemmel arra, hogy az
Országos Bírósági Hivatal elnöke 2015. május 1. napjától

•
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Törvényszék tanácselnökét;
•
Dr. Liziczay Sándort, a Budaörsi Járásbíróság elnökét;
•
Dr. Szilvási Lászlót, a Püspökladányi Járásbíróság
elnökét;
•
Dr. Gajdos Anikót, a Soproni Járásbíróság elnökhelyettesét;
•

Dr. Mázor Róbertet, a Gyulai Törvényszék bíráját;

•
Tóthné Dr. Végh Andreát, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját;
•

Dr. Feledi Tamást, a Miskolci Törvényszék bíráját;

•
Dr. Gerber Csillát, a Székesfehérvári Járásbíróság
bíráját;
•

Dr. Vígh Zsoltot, a Szolnoki Törvényszék bíráját

2015. július 1. napjával 2021. június 30. napjáig kinevezi.

Dr. Hámori Attila s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

val,

dr. Rácz Lotti Anikót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2015. augusztus 7. napjával - lemondására tekintettel -,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Böröcz Lászlót, a Komlói Járásbíróság bíráját 2015. június 15. napjától,

dr. Árva Szabó Ferencet, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2015. június 26. napjával - a bíró tisztségének ellátására egészségügyi okból
tartósan alkalmatlanná válására figyelemmel -

dr. Bognár-Hanti Margit Kingát, a Dunaújvárosi Járásbíróság
bíráját,
Fejes Gáborné dr. Takács Esztert, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,

felmentette.

dr. Kasnyik Adrienn Flórát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bíráját,

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Mantz-Kelemen Kata Rékát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

dr. Rozgonyi Annát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját,

277/2015. (VI. 15.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

dr. Zumbok Gabriellát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját 2015. július 1. napjától határozatlan időre,

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 20. § (1) bekezdésének bc) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a bírói
tanács a 15. § (2) és (2a) bekezdésében foglalt indokolási
kötelezettségének nem kellő mértékben tett eleget - a
Pécsi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos bírói (Büntető
Kollégium 5. számú) állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2014/12. számában a 10 /2015. (I. 12.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom,
és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.

dr. Bánhegyi Zitát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Kollár Emesét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
titkárát a 2015. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá
kinevezte,

dr. Kóder Eszternek, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának kinevezését a 2015. július 1. napjától 2018. június 30.
napjáig terjedő időtartamra

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

meghosszabbította,

279/2015. (VI. 15.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

dr. Gyürky Sylviát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2015.
június 15. napjával,
Albelné dr. Hoksári Évát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2015. július 12. napjával,

Dr. Kenese Attilát, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját
a Budapest Környéki Törvényszék elnökének indítványára – a Gödöllői Járásbíróság elnökhelyettesévé történő
kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alap-

dr. Czigány Józsefet, a Nagyatádi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2015. december 30. napjá-
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ján 2015. június 15. napjától a Gödöllői Járásbíróságra
áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

301/2015. (VI. 30.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Répássy Árpádné dr. Német Laura bírót - a 150/2015. (IV. 14.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015.
július 1. napjával a Miskolci Járásbíróságról a Miskolci
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

280/2015. (VI. 15.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Szabó Juditot 2015. június 15. napjától 2021. június 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

302/2015. (VII. 2.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Hangyásiné dr.
Veres Mária bírót - a 141/2015. (IV. 10.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. július 15.
napjával a Tatabányai Járásbíróságról a Tatabányai Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

293/2015. (VI. 18.) OBHE számú
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. Bánhegyi
Zita bírót – a 68/2015. (II. 12.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. július 1. napjával a Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra osztom be.

314/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
elnökének kinevezéséről és áthelyezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Turcsánné
dr. Molnár Katalint 2015. július 15. napjától 2021. július
14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Székesfehérvári Törvényszék elnökévé.

294/2015. (VI. 18.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Kinevezésére tekintettel a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2015. július 15. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kollár Emese bírót – a 13/2015. (I.14.) számú OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel - 2015. július 1. napjával a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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315/2015. (VII.8.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről és
áthelyezéséről

KIJELÖLÉSEK
269/2015. (VI. 12.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Vadász Mihályt a 2015. július 15. napjától 2021. július 14. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettesévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Tárnoki Györgyit, a
Karcagi Járásbíróság bíráját 2015. június 22. napjától a
fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

Kinevezésére tekintettel a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2015. július 15. napjától a Nyíregyházi Törvényszékre
áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

323/2015. (VII. 10.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

291/2015. (VI. 17.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

Csontosné dr. Török Mártát, a Kunszentmártoni Járásbíróság bíráját a Szolnoki Törvényszék elnökének indítványára – a Szolnoki Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
2015. július 15. napjától a Szolnoki Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Kun Györgyit, a Bicskei Járásbíróság bírósági titkárát
2015. július 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

296/2015. (VI. 24.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

339/2015. (VII. 17.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy
költségvetést érintő változások igazgatási szempontból
indokolatlanná teszik az álláshely betöltését - a Szombathelyi Járásbíróság egy polgári ügyszakos (8. számú)
bírói állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2015/3. számában a 162/2015. (IV. 14.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

Dr. Takács-Kancsal Ágnest, a Keszthelyi Járásbíróság
bíráját és dr. Lehel Enikő Máriát, az Esztergomi Járásbíróság bírósági titkárát 2015. július 1. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

310/2015. (VII. 7.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák és bírósági titkár kijelöléséről

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

Dr. Tatár Ágnes címzetes törvényszéki bírót, a Soproni
Járásbíróság elnökét és dr. Zömbik Viktória Lillát, a Soproni Járásbíróság bírósági titkárát 2015. július 15. napjától, dr. Gál Gyöngyi Terézt és dr. Ráski Évát, a Szombathelyi Járásbíróság bíráit 2015. augusztus 1. napjától
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290/2015. (VI. 17.) OBHE számú
határozat
bírák Veszprémi Törvényszékre történő
kirendelésének
meghosszabbításáról

bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

313/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Juhász Ildikó Orsolyát, a Kunszentmártoni Járásbíróság bíráját 2015. július
20. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. dr. Magyar Károlynak, a Zalaegerszegi Törvényszék
címzetes táblabírájának, tanácselnöknek,
2. dr. Rupa Melindának, a Zalaegerszegi Törvényszék
címzetes táblabírájának, tanácselnöknek,
3. dr. Turopoli Tibornak, a Zalaegerszegi Törvényszék
bírájának és
4. dr. Kovács Ritának, a Zalaegerszegi Járásbíróság
címzetes törvényszéki bírájának,

KIRENDELÉSEK

2015. július 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenységének megtartása mellett, hozzájárulásával
– a Veszprémi Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

289/2015. (VI. 17.) OBHE számú
határozat
bírák Székesfehérvári Törvényszékre történő
kirendelésének
meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával –

299/2015. (VI. 29.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

1. dr. Csullag Józsefnének, a Szekszárdi Törvényszék
elnökének,

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

2. dr. Baksáné dr. Pál Ildikónak, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökének és
3. dr. Mándi Zoltánnak, a Szekszárdi Törvényszék polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető-helyettesének - eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenységének megtartása mellett, - 2015. július 5.
napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a Székesfehérvári Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Szilágyiné dr. Karsai Andreát, a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesét,
dr. Drexlerné dr. Karcub Editet és
dr. Madarász Annát , a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökeit,
Cogoiné dr. Boros Ágnest,
dr. Dzsula Mariannát,
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dr. Görög Attilát,

zési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával –

dr. Riczu Andrást, valamint

Karacsné dr. Orosz Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezető bíráját,

dr. Szűcs Lajost, a Debreceni Ítélőtábla bíráit,
dr. Elek Orsolyát, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettes bíráját, valamint

2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 30. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

dr. Bíróné dr. Géczy Annamáriát,
Hajnalné dr. Káder Editet,

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

dr. Szántó Csilla Máriát és
dr. Szilágyi Arankát, a Fővárosi Törvényszék bíráit

300/2015. (VI. 29.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

2015. szeptember 1. napjától 2016. február 29. napjáig
terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.
dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával – dr. Némethné dr. Suták Anikót, a Szegedi Törvényszék bíráját - eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett, - a 2015. szeptember
1. napjától 2015. november 30. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. HandóTünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

305/2015. (VII. 3.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
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

304/2015. (VII. 3.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

dr. Zámbó Tamást, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetőjét,
dr. Szalai Györgyöt, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét, továbbá

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

dr. Bajnok Istvánt,
dr. Mészáros Zsoltot és

dr. Csepinszky Andreát, a Fővárosi Törvényszéki tanácselnökét,

dr. Szalay Róbertet, a Győri Ítélőtábla bíráit

dr. Klicsuné dr. Sólyom Líviát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,

2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával - a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

dr. Pávlisz Beatrix Hajnalkát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

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

2015. július 10. napjától 2016. február 29. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélke-
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307/2015. (VII. 6.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

dr. Végh Adriennt, a Székesfehérvári Törvényszék bíráit
2015. szeptember 1. napjától 2016. február 29. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásukból eredő
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, hozzájárulásukkal - a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

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, hozzájárulásukkal

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

320/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

dr. Gajdos Istvánt és
dr. Szabó Györgyit, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráit, valamint

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 - hozzájárulásával -

Vargáné dr. Erdődi Ágnest, a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét, - eredeti beosztásukból eredő
ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül, 2015. július
15. napjától 2016. február 29. napjáig, továbbá
dr. Herczeg Margit Mártát és

1.

dr. Kardos Dórát, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját

dr. Illésné dr. Antal Ildikót, a Budapest Környéki Törvényszék bíráit, valamint

eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül, továbbá

dr. Mizerák Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék
csoportvezető bíráját, - eredeti beosztásukból eredő
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, -

2. dr. Elek Balázst, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökét,

2015. szeptember 1. napjától 2016. február 29. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

3.
ját,

dr. Dzsula Mariannát, a Debreceni Ítélőtábla bírá-

4.
ját,

dr. Rápolti Barbarát, a Fővárosi Törvényszék bírá-

5. dr. Huber Gábort, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság csoportvezető-helyettes bíráját,

308/2015. (VII. 6.) OBHE számú
határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

6. Pummerné dr. Boruzs Mariannt, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bíráját,
7. dr. Holdampf Gusztáv Gábort, a Budaörsi Járásbíróság bíráját,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény

8. dr. Cseicsner Évát, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,

76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján

9. dr. Virágos Zoltánt, a Salgótarjáni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,

dr. Fövényesi Györgyöt, a Székesfehérvári Törvényszék
csoportvezető bíráját,

10. dr. Németh Zoltánt, a Gyulai Járásbíróság bíráját,

dr. Kaifis Lászlót és

11. dr. Molnár Tibor Tamást, a Miskolci Törvényszék bíráját,

27

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 6. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

tamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

12. dr. Molnár Andrea Mercedest, a Tatabányai Törvényszék tanácselnökét

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

eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, 2015. szeptember 1. napjától 2015. november 30. napjáig terjedő időtartamra a
Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

283/2015. (VI.16.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

EGYÉB HATÁROZATOK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Tatár-Kis
Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját a 2015.
július 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

249/2015. (VI. 8.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Berkiné dr.
Lakatos Katalint, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét
2015. június 15. napjától határozatlan időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

292/2015. (VI.18.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Debreceni Járásbíróságra történő beosztásáról

251/2015. (VI. 8.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Horváth Péter Tamás, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztása, határozott időtartamú
beosztásának lejártára tekintettel 2015. június 30. napjával megszűnik, ezért 2015. július 1. napjától a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, határozatlan
időtartamra a Debreceni Járásbíróságra beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kovács
Editet, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2015. június 15.
napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

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

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

297/2015. (VI.25.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

252/2015. (VI. 8.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 7/2013.
(VII. 22.) OBH utasítás 6. § (3) bekezdés alapján a Szegedi
Ítélőtábla illetékességi területén polgári-gazdasági ügyszakban az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtására
dr. Gál Mariannának adott megbízás – az európai jogi
szaktanácsadói megbízásról történő lemondására figye-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Laczó Adrienn Lillát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2015. június 15. napjától határozatlan időtar-
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A Fővárosi Törvényszék elnöke

lemmel – 2015. augusztus 11. napjától megszűnik.

kinevezte
dr. Matusik Tamást, a Budai Központi Kerületi Bíróságbíráját a 2015. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróság
Nyomozási Bírói Csoportjába csoportvezető bírói munkakörbe,
Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2015. június 19. napjától,
dr. Mohos Andreát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2015. július 1. napjától,
dr. Illés Katalint, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2015. július 6. napjától határozatlan időre a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,

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

312/2015. (VII. 7.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Zámbori Tibor, a Gyulai Törvényszék elnökhelyettesének vezetői tisztsége – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2015. július
14. napjával megszűnik, ezért őt 2015. július 15. napjától
a Gyulai Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

megszüntette
dr. Cogoi Róbert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának szolgálati jogviszonyát - közös megegyezésre tekintettel - 2015. augusztus 2. napjával,
dr. Bereczki Zsigmond, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárának szolgálati jogviszonyát - lemondására
tekintettel - 2015. augusztus 25. napjával.

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

A Debreceni Törvényszék elnöke

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS TÖRVÉNYSZÉKEK
ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

beosztotta
dr. Potyesz Erikát, a Debreceni Törvényszék Cégbírósági csoportvezető bíráját - vezetői tisztségéről történt
lemondására tekintettel - 2015. június 17. napjától határozatlan időre a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára
bírói munkakörbe.

A Debreceni Ítélőtábla elnöke
kinevezte
dr. Lencse Balázs Józsefet, a 2015. június 1. napjától
2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.

A Gyulai Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Tóth Andreát 2015. június 1. napjától határozatlan időre
a Gyulai Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Kenese Attilát, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját a
2015. június 15. napjától 2021. június 14. napjáig terjedő
időtartamra aGödöllői Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Magyari Csilla Ildikót a 2015. június 1. napjától 2015.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Tóth Tímeát, a Gödöllői Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2015. június 8. napjától határozatlan időre,
dr. Gyarmati Editet,- Pesti Központi Kerületi Bíróságról
történt áthelyezésére tekintettel - 2015. július 1. napjától
határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszékre
bírósági titkári munkakörbe,
dr. Kovács Annamáriát a 2015. július 1. napjától 2015.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Ráckevei
Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Király Kornéliát, a Kaposvári Törvényszék bíráját 2015.
június 20. napjától 2021. június 19. napjáig terjedő időtartamra a Kaposvári Törvényszék kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Trombitás Gábort, a Marcali Járásbíróság bíráját 2015.
július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Marcali Járásbíróság elnökévé.
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A Kecskeméti Törvényszék elnöke

bírósági ügyintézőjét 2015. július 1. napjától határozatlan időre a Szombathelyi Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

kinevezte
Kispálné dr. Józsa Adriennt, a Kecskeméti Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját a 2015. június 15. napjától 2021.
június 14. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesévé.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2015/5. számában, műszaki szakértő
szaktanácsadói munkakör betöltésére kiírt pályázatot tekintettel arra, hogy a pályázati határidőben egy érvényes pályázat sem érkezett - eredménytelenné nyilvánította.

A Miskolci Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Szunyog Tibort, az Encsi Járásbíróság bíráját a 2015. június 15. napjától 2021. június 14. napjáig terjedő időtartamra
az Encsi Járásbíróság elnökévé,
dr. Adámy Tibort, a Tiszaújvárosi Járásbíróság bíráját a
2015. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Tiszaújvárosi Járásbíróság elnökévé,
dr. Török Róbertet, a Szerencsi Járásbíróság bíráját a 2015.
július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Szerencsi Járásbíróság elnökévé.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2015/4. számában, a Kunszentmártoni Járásbíróság elnöki állására kiírt pályázatot és
a Szolnoki Törvényszék területén egy törvényszéki végrehajtói állásra kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy a
pályázati határidőben egy érvényes pályázat sem érkezett - eredménytelenné nyilvánította.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Cserepes Cintiát a 2015. június 22. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Szegedi Törvényszék elnöke

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

kinevezte
dr. Kóbor Jenőt, a Szegedi Járásbíróság bíráját a 2015. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő időtartamra
a Szegedi Járásbíróságra csoportvezető bírói munkakörbe.
A Szekszárdi Törvényszék elnöke

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

kinevezte
dr. Fekete Szilvia Annát 2015. június 15. napjától határozatlan időre a Szekszárdi Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

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 Szolnoki Törvényszék elnöke
kinevezte
Csontosné dr. Török Mártát, a Kunszentmártoni Járásbíróság bíráját a 2015. július 15. napjától 2021. július 14.
napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Járásbíróság elnökévé.

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.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Kustos Anna Zsófiát, a Szombathelyi Járásbíróság
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kor igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és
tényeket. 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 pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata
elbírálásában résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a bírák és
a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló,
módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben
szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének
eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt
vagy igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel rendelkezik.

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 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 Bjt. 5. § (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való
kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy
a Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és
a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást.

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

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel igazolnia kell
azt a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában
megha-tározott körülmény vele szemben nem áll fenn,
- önéletrajzot,
- 2 db fényképet.

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

A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati
tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói álláspályázatok kiírására vonatkozó jogköre, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.§
(5) bekezdésének a) pontján, továbbá a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 9. § (1)
bekezdésén alapul.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként azt a bíróságot kell megjelölni, ahová a pályázatot a pályázóknak be kell nyújtani,
figyelemmel arra, hogy ez a szerv jogosult a Bjt. 100. § (3)
bekezdésben megje-lölt törvényi rendelkezések alapján
az adatok kezelésére.

A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is
pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
4. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2)
bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára
kell teljesülniük.
A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. § (1)
bekezdésében meghatározott bíróság elnöke – a helyi
bíróság elnöke kivételével – elutasítja.

A Bjt. 4. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz.
A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtása-
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A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő
tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja.

A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot az OBH elutasítja.

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében pályázat útján kell betölteni.

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

Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal
igazolják azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
(a továbbiakban: Iasz.) 11. §-a (4) és (5) bekezdésében
meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

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

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati
eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a www.birosag.hu weboldalon, a
Pályázatok címszó alatt megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló, többször módosított 2007. évi 5. számú OIT
szabályzatból tájékozódhatnak.

A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel - hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogya
betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alattnem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésébenmeghatározott körülmény nem áll fenn.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a
bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos
Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) is megjelölhető,
amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdésében
megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az
adatok kezelésére. A más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5) bekezdését kell megjelölni.

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

A jelentkezők a pályázathoz csatolják:
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről, (utóbbi esetben a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány a
pályázatok beérkezésére nyitva álló határidőn belül az
OBH-ba megérkezzen.)
- kitöltött jelentkezési lapot (a nyomtatvány a Kúrián,
az ítélőtáblákon, a törvényszékeken beszerezhető, valamint a www.birosag.hu honlapról letölthető).

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

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései az irányadók.
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BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

növelése, első fokon a gazdasági és felszámolási peres
ügyek, másodfokon a polgári peres ügyek időszerűségének javítása)
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

303/2015. (VII. 3.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Tatabányai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot
hirdet.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

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.

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

306/2015. (VII. 3.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Tatabányai 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 (civilisztikai ügyszakban a törvényszék első fokán az egy
tárgyaló tanácsra jutó befejezett peres ügyek számának

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 Gyulai Törvényszék
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sége.
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.

Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Gyulai Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Gyulai 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 (civilisztikai ügyszakban a törvényszék első és másodfokán
az egy tárgyaló tanácsra jutó befejezett peres ügyek számának növelése, valamint a törvényszék másodfokán az
egy tárgyaló tanácsra jutó folyamatban maradt ügyek
számának csökkentése, a törvényszék első fokán a gazdasági peres ügyek időszerűségének javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 28. napja 14.00 óra.
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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 31. napja.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (10. számú) betöltésére.

2. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium (Cégbíróság) kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének
(13. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentő-

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
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- 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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Gazdasági Kollégium
(Cégbíróság) működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. október 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 31. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

3. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium civilisztikai ügyszakos csoportvezető bírói (Fővárosi Törvényszék oktatásfelelőse) álláshelyének (82. számú)
betöltésére.

4. a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöki álláshelyének (270. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
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- 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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Pesti Központi Kerületi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 31. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 31. napja.

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

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

5. a Pesti Központi Kerületi Bíróság civilisztikai ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének
(P.III. Csoport, 311. számú) betöltésére.

6. a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének
(B.III. Csoport 307. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
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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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. szeptember 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 31. napja.

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

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

8. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
munkaügyi ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói
álláshelyének (174. számú) betöltésére.

7. a Pesti Központi Kerületi Bíróság polgári ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének
(P.IV. Csoport, 312. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

a Szarvasi Járásbíróság elnöki
számú) betöltésére.

álláshelyének (36.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 31. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkárság (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. szeptember 30. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula, Béke
sgt. 38. Pf. 49.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. szeptember 10. napja 16.00 óra.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatot beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkárság (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

a Kaposvári Járásbíróság elnöki álláshelyének (34.
számú) betöltésére.

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Pécsi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének
(41. számú) betöltésére.

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

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 a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Kaposvári 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
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Pécsi Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
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Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. szeptember 30. napja.

317/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki másodfokú
bírói (41. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

278/2015. (VI. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Pécsi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos bírói (Büntető
Kollégium 5. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

A pályázat elbírálásánál a vagyon elleni vagy költségvetést károsító, illetve a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekkel kapcsolatos joggyakorlatnak/tudásnak
van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 28. napja 14.00 óra.

318/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye
Pécsi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi u.
34.; 7601 Pécs, Pf. 62.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (574. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

316/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Balassagyarmati
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Balassagyarmati Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (26. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Balassagyarmati Járásbíróság Elnöki Titkársága (2660

40

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 6. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

319/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Makói Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.

A Makói Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (83. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.

328/2015. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Makói Járásbíróság Elnöki Titkársága (6900 Makó, Megyeház u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (475. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

326/2015. (VII. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (202.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.

A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

329/2015. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

327/2015. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (370. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (464. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
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332/2015. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon
két járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon két járásbírósági bírói (461., 526. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

330/2015. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
két törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Fővárosi Törvényszéken két törvényszéki másodfokú
bírói (454., 474. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.

A pályázat elbírálásánál a vagyonjogi jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

333/2015. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (P.III. Csoport, XII. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

331/2015. (VII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
két törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a vagyonjogi jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra.
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

A Fővárosi Törvényszéken két törvényszéki másodfokú
bírói (324., 433. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a családjogi jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja 16.00 óra

335/2015. (VII.16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki másodfokú
bírói (112. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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a Miskolci Törvényszék Elnöke
az Miskolci Járásbíróságon 1,

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

a Nyíregyházi Törvényszék Elnöke
A Nyíregyházi Járásbíróságon 4,

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 24. napja.

a Székesfehérvári Törvényszék Elnöke
a Székesfehérvári Járásbíróságon 2,

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

a Szolnoki Törvényszék Elnöke
a Jászberényi Járásbíróságon 1,

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

a Szombathelyi Törvényszék Elnöke
a Szombathelyi Törvényszéken 4,

341/2015. (VII. 17.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírói
álláshelyre

a Veszprémi Törvényszék elnöke
az Ajkai Járásbíróságon 1,
a Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke
a Zalaegerszegi Járásbíróságon 2
fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot hirdet.

A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egy
közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bírói (8. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázatok és annak mellékletei beérkezésének határideje:
2015. augusztus 31. napja.
Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2015. szeptember 9. napja.

A pályázat elbírálásánál a közigazgatási- és munkajog
területén szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2015. szeptember 22. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. augusztus 28. napja 14.00 óra.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. október 28. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/a).

Az állások betöltésének időpontja:
2015. november 2. napja.

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

A pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 1 példányban személyesen vagy
postai úton benyújtani.

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK

EGYÉB PÁLYÁZATOK

A Fővárosi Törvényszék Elnöke
a Fővárosi Törvényszéken 11,

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT

a Gyulai Törvényszék Elnöke
a Békéscsabai Járásbíróságon 1,

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

a Kaposvári Törvényszék Elnöke
a Kaposvári Járásbíróságon 2,

a Mátészalkai Járásbíróságon egy végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. július 31. napja.

a Kecskeméti Törvényszék Elnöke
a Kecskeméti Járásbíróságon 2,
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A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkárság (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. szeptember 15. napja 16.00 óra.
Az állással kapcsolatban bővebb információ a Fővárosi
Törvényszék Személyügyi és Munkaügyi Osztály vezetőjétől kérhető a 354-6716-os telefonszámon vagy a szaboneb@ fovarosit.birosag.hu e-mai címen.

MŰSZAKI SZAKÉRTŐ SZAKTANÁCSADÓI
PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet a
Fővárosi Törvényszéken műszaki szakértő szaktanácsadói munkakör betöltésére.

A jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy
az Elnöki Kezelőirodán (II. em. 17.) személyesen lehet
benyújtani.

A műszaki szakértő szaktanácsadói munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételek:

HÍREK

- építészmérnöki, gépészmérnöki vagy villamosmérnöki
felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai) végzettség, magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- felhasználói szintű informatikai ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a beruházás területén vagy a létesítményi tervezésben és kivitelezésben
valamint a közbeszerzési eljárásokban szerzett szakmai
tapasztalat, gyakorlat.

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Kátainé Máj Brigittának, az Esztergomi Járásbíróság
alkalmazottjának a BA 163806 számú,
Éberhardt Istvánnénak, a Nyíregyházi Járásbíróság írnokának a BA164792 számú,
Polom Katalinnak, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság volt tisztviselőjének a BA 169898 számú,
Mizseiné Víg Évának, a Kecskeméti Járásbíróság tisztviselőjének a BA 174303 számú,
Kotyinszkiné Ragács Erzsébetnek, a Kúria alkalmazottjának a BA 177327 számú,
Rittgasser Teréznek, a Kecskeméti Törvényszék tisztviselőjének a BA 181475 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa elveszett.

Elvárt kompetenciák:
- önálló munkavégzésre való képesség,
- eredményorintált feladatellátás,
- rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség.
A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

Az igazolványok érvénytelenek.

A jelentkezéshez benyújtandó mellékletek:
- részletes - aláírt, fényképes - szakmai önéletrajz, mely
tartalmazza az eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyok pontos megnevezését, időtartamát
(év, hó, nap), valamint személyes adatait és rövid úton
történő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím),
- hatósági erkölcsi bizonyítvány (Iasz. 11. § (4) bekezdés
szerinti tartalommal),
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél
másolata,
- amennyiben rendelkezik a fenti szakmai gyakorlattal,
úgy erről kiállított eredeti igazolás.
Kinevezés esetén az illetmény megállapítása az Iasz.
rendelkezései szerint történik.
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