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TARTALOMJEGYZÉK
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

7

5/2015. (IX.30.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

7

448/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
449/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
450/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
471/2015. (X. 12.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező törvényszékké kijelöléséről
472/2015. (X. 12.) OBHE számú határozat a Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező törvényszékké kijelöléséről
480/2015. (X. 14.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék területén két járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 406/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
AJÁNLÁS

9

6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás Távközlési hálózat útján lefolytatott távmeghallgatásról és
távtolmácsolásról a civilisztikai eljárásokban

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

12

70/2015. (IX.8.) OBT határozat
71/2015. (IX.8.) OBT határozat
72/2015. (IX.8.) OBT határozat
73/2015. (IX.8.) OBT határozat
74/2015. (IX.8.) OBT határozat
75/2015. (IX.8.) OBT határozat
76/2015. (IX.8.) OBT határozat
77/2015. (IX.8.) OBT határozat
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78/2015. (IX.8.) OBT határozat
79/2015. (IX.8.) OBT határozat
80 /2015. (X.8.) OBT határozat bíró lemondási ideje tartalmának meghatározása tárgyában

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

14

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

14

CÍMADOMÁNYOZÁS
444/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2015. szeptember hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről és
a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
437/2015. (IX.14.) OBHE számú határozat az európai jogi szaktanácsadók megbízásáról
445/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
446/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
447/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
451/2015. (IX. 18.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
457/2015. (IX. 24.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
458/2015. (IX. 24.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
460/2015. (IX. 30.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
438/2015. (IX. 14.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
439/2015. (IX. 14.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
452/2015. (IX. 21.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
455/2015. (IX. 21.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/D.§ban meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
464/2015. (X. 2.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/D.§-ban
meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
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468/2015. (X. 7.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
475/2015. (X. 13.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/D.§ban meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
435/2015. (IX. 14.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendelése

453/2015. (IX. 21.) OBHE számú határozat bíró Ceglédi Járásbíróságra történő kirendeléséről
454/2015. (IX. 21.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Törvényszékre történő kirendeléséről
461/2015. (X. 1.) OBHE számú határozat bíró Pécsi Törvényszékre történő kirendeléséről
462/2015. (X. 1.) OBHE számú határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
473/2015. (X. 13.) OBHE számú határozat bíró Zalaegerszegi Törvényszékre történő kirendeléséről
474/2015. (X. 13.) OBHE számú határozat bíró Pécsi Törvényszékre történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
351/2015. (VII.28.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a Lenti Járásbíróságra történő beosztásáról
392/2015. (VIII.31.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
432/2015. (IX.11.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
440/2015. (IX.15.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
456/2015. (IX. 22.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának megszüntetéséről
463/2015. (X.1.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

465/2015. (X.2.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
467/2015. (X. 7.) OBHE számú határozat rendelkezési állományba helyezett bíró igazságszolgáltatási
feladat ellátására történő beosztásáról
469/2015. (X. 7.) OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék kollégiumvezetője
tisztségének megszűnéséről

vezetői

470/2015. (X.12.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
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A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

31

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtó-jelölti állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
479/2015. (X. 14.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék Elnökének pályázati kiírásai
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
481/2015. (X. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken két törvényszéki
bírói álláshelyre
482/2015. (X. 14.) OBHE számú határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon egy járásbírósági

485/2015. (X. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

40

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

HATÁROZATOK

5/2015. (IX.30.) OBH
utasítás
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

448/2015. (IX. 18.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11)
bekezdése, és a 14. §-a, valamint a munkacsoportok
ügyrendjéről szóló, korábban hatályos 5/2012. (VII.
18.) OBH elnöki ajánlás 2.3. pontja alapján a 145/2014.
(IV. 2.) OBHE számú határozattal (a továbbiakban:
Határozat) létrehoztam az „Új Be. munkacsoport”-ot (a
továbbiakban: Munkacsoport).

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:
1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI.
25.) OBH utasítás 2. melléklete a 18. §-át követően a
következő alcímmel egészül ki:

A munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Határozatban
foglalt működési időtartamot

„Rendkívüli helytállásért járó többletjuttatás”

2016. október 31. napjáig meghosszabbítom.

19. § (1) A bíró és az igazságügyi alkalmazott az általános
munkavégzési
körülményektől
eltérő
rendkívüli
helyzetben
történő
szolgálatteljesítéséért
annak
időtartamára, havonta az illetménye legfeljebb ötven
százalékáig terjedő többletjuttatásban részesíthető.
Az egy napra járó többletjuttatás az egy hónapra
megállapított többletjuttatás és a tárgyhó munkanapjai
számának hányadosa.

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

449/2015. (IX. 18.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

(2) A rendkívüli helytállásért való többletjuttatásra
jogosító körülmények fennállását az OBH elnöke
határozatban állapítja meg.
(3) A rendkívüli helytállásért járó többletjuttatás
és járulékai fedezetét az OBH elnöke a bíróságok
költségvetésével kapcsolatos feladatkörében eljárva
biztosítja a költségvetési szervek részére.”

Az Országos Bírósági Hivatal 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
a 498/2014. (XI. 20.) OBHE számú határozattal (a
továbbiakban: Határozat) létrehoztam az „Új Pp.
munkacsoport”-ot (a továbbiakban: Munkacsoport).

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. szeptember
15. napjától alkalmazni kell.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Szabályzat 2. § (4) bekezdése alapján a Határozatban
foglalt működési időtartamot
2016. november 15. napjáig meghosszabbítom.
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472/2015. (X. 12.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező törvényszékké kijelöléséről

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

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

450/2015. (IX. 18.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

2. A kijelölés alapján betöltött kollégiumvezetőhelyettesi álláshely megüresedése esetén az új pályázat
kiírására csak a kijelölés iránti új kérelem előterjesztése
és ismételt kijelölés esetén van lehetőség.

Az Országos Bírósági Hivatal 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
a 499/2014. (XI. 20.) OBHE számú határozattal (a
továbbiakban: Határozat) létrehoztam a „Sajtószóvivői
munkacsoport”-ot (a továbbiakban: Munkacsoport).

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

480/2015. (X. 14.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék területén két
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
406/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat
módosításáról

A Szabályzat 2. § (4) bekezdése alapján a Határozatban
foglalt működési időtartamot
2016. november 15. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén
két járásbírósági bírói álláshelyet (97., 107. számú) 2015.
október 15-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé
átalakítok.

471/2015. (X. 12.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező törvényszékké kijelöléséről

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
október 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
406/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.2.5.
pontját:

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

A Miskolci Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 28 fő,
Törvényszéki bírói létszám összesen: 47 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 96 fő.
Járásbírósági bírói létszám összesen: 110 fő

2. A kijelölés alapján betöltött kollégiumvezetőhelyettesi álláshely megüresedése esetén az új pályázat
kiírására csak a kijelölés iránti új kérelem előterjesztése
és ismételt kijelölés esetén van lehetőség.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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kezdhető meg, valamint az nem folytatható tovább.
A távmeghallgató berendezés hibája mellett végzett
eljárási cselekmények nem hatályosak, azokat meg kell
ismételni.

AJÁNLÁS
6/2015. (X.5.) OBH Elnöki
ajánlás
Távközlési hálózat útján lefolytatott
távmeghallgatásról és távtolmácsolásról a
civilisztikai eljárásokban

2.5. A távmeghallgatás szabályszerűségért a bíró vagy a
bírósági titkár felel.
3. A távmeghallgató berendezéssel felszerelt
helyiségben foganatosított eljárási cselekmények és
azok nyilvánossága

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján –figyelemmel a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban Pp.) 115.
§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való
rögzítéséről szóló 15/1976. (XII.7.) IM rendeletre – a
következő ajánlást adja ki:
1.

3.1. Távmeghallgatás útján hallgatható meg
a) a peres fél, nemperes eljárásban a kérelmezőkérelmezett (a továbbiakban: eljárásban résztvevő),
b) az eljárásban résztvevő által megbízott, jogi segítséget
nyújtó személy amennyiben az eljárásban résztvevővel
egy helyiségben tartózkodnak,

Az ajánlás hatálya

c) a tolmács, továbbá

1.1. Az ajánlás azon peres és nemperes civilisztikai
tárgyú eljárási cselekmények esetén alkalmazandó

d) azon személyek, akiknek ezen eljárással történő
meghallgatását a jogszabály lehetővé teszi.

a) ahol a jogszabály kifejezetten megengedi vagy
előírja a távmeghallgatás valamint a távtolmácsolás
lehetőségét és

3.2. A távmeghallgatás esetén a különböző helyen
tartózkodó bíró vagy bírósági titkár, eljárásban résztvevő,
és a tolmács között a közvetlen összeköttetést biztosító
kapcsolatot – a mozgóképet és hangot egyidejűleg
továbbító – távmeghallgató készüléknek kell biztosítania.

b) amelyeket részben, vagy egészben távközlő hálózat
igénybe vételével tartanak meg.
1.2. Az ajánlás hatálya a bírósági eljárási cselekményeket
távközlő hálózat útján foganatosító bírákra és
igazságügyi alkalmazottakra, valamint a távközlő hálózat
működtetését biztosító személyzetre terjed ki.
2.

3.3. A távmeghallgatás, valamint a távtolmácsolás
esetén az abban résztvevők legalább két különböző,
közvetlen képi és hangi összeköttetésben lévő
helyiségben tartózkodnak, két helyiség közvetlen
összeköttetése révén. A távmeghallgatás oly módon is
végezhető, hogy a bíró vagy bírósági titkár, az eljárásban
résztvevők, és a tolmács is egyidejűleg más-más
helyiségekben tartózkodnak – amennyiben jogszabály
ezt lehetővé teszi- és a három vagy több különböző
helyiség egyidejű, közvetlen összeköttetése biztosítható.

A távmeghallgatás előkészítése

2.1. A távmeghallgatás a bíróság székhelyéről vagy
egyéb,
távmeghallgató
berendezéssel
felszerelt
helyiségből folytatható.
2.2. A távmeghallgatás megkezdése előtt a technikai
személyzetnek a távmeghallgató berendezés biztonságos
működéséről teljes körűen meg kell győződnie.

3.4. A távmeghallgatáson résztvevők körére a Pp.-nek
a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezései irányadók
azzal, hogy a meghallgatáson legalább

2.3. A
távmeghallgató
berendezés
biztonságos
működésének bármely akadályát a technikai személyzet
a távmeghallgatást végző bírónak vagy bírósági titkárnak
haladéktalanul jelenti, egyidejűleg a hibát írásban is közli
szakmai felettesével és haladéktalanul gondoskodik a
hiba elhárításáról.

a) az eljárási cselekményt foganatosító bíró , bírósági
titkár,
b) a bírósági jegyzőkönyvvezető,
c) a tolmács,

2.4. A

hiba

elhárításáig

a

távmeghallgatás

nem
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telefonvonalon (fax), vagy lapolvasó (szkenner) digitális
képét elektronikusan, a bíróság fax számára vagy e-mail
címére továbbított dokumentummal lehet hitelesíteni,
amelyet az iratokhoz kell csatolni. Az azonosítás a
jegyzőkönyvben rögzített „bírói hivatalos tudomás”
alapján is történhet korábbi azonosítás, valamint egyéb
– többek között hatóságok által rendelkezésre bocsátott
– információ és irat alapján.

d) az eljárásban résztvevő,
e) az eljárásban résztvevő által megbízott, jogi segítséget
nyújtó személy továbbá,
f) a berendezés technikai működését biztosító kezelő
személyzet lehet jelen.
3.5. A távmeghallgatásban részt vevő személyeknek az
erre a célra kialakított helyiségben kell elhelyezkedniük
és a meghallgatás ideje alatt jelen lenniük. A meghallgatás
nyilvánossága azon helyiségben biztosítandó, ahol a
bíró vagy a bírósági titkár a meghallgatás foganatosítása
során jelen van. A távmeghallgatáson résztvevőkről így a meghallgatást foganatosító bíróról és a jelenlévő
bírósági titkárról is - egyidejűleg kép és hangfelvétel
készül.

3.11. A bírónak vagy bírósági titkárnak tájékoztatnia
kell a távmeghallgatási eljárási cselekmény résztvevőit,
hogy a meghallgatásra távmeghallgató hálózat útján
kerül sor.
4. A
távmeghallgató
követelmények

helyiséggel

szembeni

4.1. A távmeghallgató helyiségben a képet és a hangot
egyidejűleg felvevő berendezést (a továbbiakban:
kamera) úgy kell elhelyezni, hogy a felvételen egyidejűleg
látható legyen az erre kialakított, elkülönített helyiségben
tartózkodó valamennyi személy.

3.6. A nyilvános távmeghallgatásban részt vevő
személyekről – a tárgyaláson történő felvételkészítés és
rendfenntartás perrendi szabályainak alkalmazásával időbeli korlátozás nélkül készíthető kép- és hangfelvétel
függetlenül attól, hogy távmeghallgatási berendezésen
keresztül biztosított a jelenlétük.

4.2. A kamerát mozgatni, a látószögét változtatni a
meghallgatás során csak kivételes technikai okból
szabad. A kamera látószögét, úgy kell beállítani, hogy a
helyiségnek ne lehessen olyan pontja, amely azon kívül
esik.

3.7. A távmeghallgatáson résztvevő azon személyek
esetén, akikről csak hozzájárulásuk esetén készíthető
felvétel, a személyiségi jogvédelmére vonatkozó perrendi
szabályokat kell alkalmazni. Az elektronikus felvételen
és a jegyzőkönyvben a felvételkészítésre vonatkozó
nyilatkozatokat és bírói rendelkezéseket rögzíteni kell.

4.3. A távmeghallgatás lefolytatáshoz az erre a célra
kialakított elkülönített helyiségekben egy-egy további
kamera helyezhető el, amelyeket a tárgyalóteremből a
bíró vagy bírósági titkár irányíthat, az ehhez szükséges
és az elkülönített helyiségben is rendelkezésre álló
technikai személyzet útján. Ezen kamerák biztosítják
a távmeghallgatási eljárási cselekményen felszólalók,
valamint a tolmács közvetlen figyelemmel kísérését.

3.8. Az
eljárási
cselekmény
foganatosításának
megkezdésekor (a megnyitása során) a tárgyalás
helyszínén jelen lévőket számba kell venni. Ezt követően
a bírónak, bírósági titkárnak meg kell állapítania az
elkülönített helyiségben jelen lévők személyazonosságát,
és meg kell állapítania azt, hogy az elkülönített
helyiségben illetéktelen személy nem tartózkodik,
továbbá, hogy a meghallgatás módja az eljárási jogok
gyakorlását nem korlátozza.

4.4. A kép és a hang egyidejű felvétele során folyamatosan - fel kell tüntetni a közvetítés pontos idejét,
amennyiben a berendezés az időkódolás technikai
lehetőségével rendelkezik.

3.9. A tolmács illetve más jelenlévők személyének
azonosítása, amennyiben a bírótól vagy bírósági
titkártól eltérő helyszínen tartózkodnak, elsődlegesen
személyazonosságát igazoló okmány képi bemutatásával
történik.

4.5. A távmeghallgatás helyiségeiben önálló hangfelvevő
berendezést (a továbbiakban: mikrofon) kell biztosítani
a távmeghallgatási eljárási cselekményen felszólalók
részére.
4.6. A távmeghallgató helyiségben lévő tolmácsra és
tevékenysége biztosítására a 4. pontban írt szabályok az
irányadók.

3.10. Az okirat képi adatátvitelének technikai akadálya
esetén – másodlagosan és kétség esetén – a személyi
adatok és az azokat tartalmazó igazolvány számának
hangfelvétel útján történő rögzítésével történhet. Ez
esetben a személyazonosító okmány információit
az eljárási cselekmény foganatosítását megelőzően
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A távmeghallgatásról készült jegyzőkönyv

rögzítő egységen kell tarolni.

5.1. A távmeghallgatás anyagát jegyzőkönyv helyett
hangfelvételen is lehet rögzíteni a 15/1976 (XII.)
IM rendeletben (a továbbiakban: IMR) foglaltak
alkalmazásával. A hangfelvételnek csak azon adatokat
kell tartalmaznia, amelyeket a jegyzőkönyvben fel kell
tüntetni.

6.2. Az 6.1. pont szerinti rögzítő egységen tárolt
valamennyi elektronikus felvételt, mentési eljárással,
minden nap, az aznapi távmeghallgatási eljárási
cselekmények befejezését követően az eljárást
foganatosító bíróság szerverszobájában elhelyezett
központi tárterületre kell eredetben áthelyezni.

5.2. A
távmeghallgatásról
készített
képés
hangfelvételen (a továbbiakban: elektronikus felvétel)
az eljárási cselekmény egészének, az összes jelenlévő
(3.4.pont) valamennyi nyilatkozatának folyamatos és
csorbítatlan rögzítése indokolt. Az elektronikus felvétel
önmagában is kielégíti a jegyzőkönyv helyett készíthető
hangfelvétel iránt támasztott technikai és tartalmi
követelményeket. A rögzített elektronikus felvétel mellett
nem szükséges – de lehetséges – külön hangfelvételként
is rögzíteni a tárgyalás, valamint meghallgatás anyagát.

6.3. A központi tárterületen az 6.2. pontban írtaknak
megfelelően kell őrizni az elektronikus felvételeket
eljárásonként
külön-külön,
rendszerezett
és
a
kereshetőséget is biztosító struktúrában.

5.3. A bírónak vagy bírósági titkárnak tájékoztatást kell
adnia a távmeghallgatás résztvevőinek a távmeghallgatás

6.5. A bíróság az általa informatikai eszközzel
megszerkesztett
vagy
elektronikus
formában
rendelkezésére álló iratot nem hiteles másolatként,
ingyenesen, elektronikus formában és úton az
iratbetekintésre jogosultnak a megadott elektronikus
levelezési címre továbbítja.

a) a hangfelvétellel, valamint
felvétellel történő rögzítésről;

az

6.4. Ha az iratbetekintés és a másolatkészítés
jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a hitelesített,
elektronikus formában rendelkezésre álló jegyzőkönyv
elektronikus úton is megtekinthetők, azokról másolatot
készíthető.

elektronikus

b) a jegyzőkönyv (kép- és) hangfelvétel útján történő
rögzítéséről.

6.6. A felvételt a bíró vagy a bírósági titkár hitelesíti
az érintett bíróságon rendelkezésre álló technikai
feltételekre is figyelemmel. A hitelesítés azt tanúsítja,
hogy a felvételt a rögzítése óta nem változtatták meg.

5.4. A hangfelvétel vagy az elektronikus felvétel alapján
a bíróság az IMR 3.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban
foglalt esetekben nem készít jegyzőkönyvet, és a
távmeghallgatás anyagát ez esetben csak elektronikusan
rögzített formában készíti el és őrzi.

7.

Záró rendelkezések

7.1. Jelen ajánlás 2015. október 5. napján lép hatályba.
5.5. Az elektronikus felvétellel rögzített jegyzőkönyvbe
foglalt bírósági határozatokat minden esetben – külön –
írásban is el kell készíteni.

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

5.6. A távmeghallgatás elektronikus felvétellel történő
rögzítésére és a hangfelvétel egy éves őrzési idejére – ha
annak alapján jegyzőkönyv nem készült – a 15/1976 (XII.7.)
IM rendelet szabályai megfelelően alkalmazandóak.
6. Az elektronikus felvételek és jegyzőkönyvek
tárolása, megtekintése és azokról történő másolat
készítése
6.1. A
távmeghallgatás
jegyzőkönyve
helyett
elektronikusan rögzített hangfelvételt (5.1. pont),
valamint a távmeghallgatás eljárási cselekményéről
készült elektronikus kép- és hangfelvételt (5.2.pont)
először a berendezés által használt kiterjesztésű
médiafájlként a meghallgatás helyszínén biztosított
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
5/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlásról.

HATÁROZATOK

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

70/2015. (IX.8.) OBT
határozat

74/2015. (IX.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Országos
Bírósági Hivatal elnökének tájékoztatóját az OBH 2014.
évi tevékenységéről.

Az Országos Bírói Tanács egyetért a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH
utasítás módosítás tervezetével.

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

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

71/2015. (IX.8.) OBT
határozat

75/2015. (IX.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH tájékoztatóját a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a
felesleges vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó szabályzatáról szóló 3/2015. (VIII. 31.) OBH
elnöki ajánlásról.

Az Országos Bírói Tanács az ENCJ 2015/2016. évi munkatervében megjelölt munkacsoportok közül a „Közös
sztenderdek megállapítása VI. A civil társadalom szerepe,
részvétele a bírósági igazgatásban” elnevezésű munkacsoportba dr. Simon Levente OBT tagot, az „Igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének és elszámoltathatóságának értékelése az EU eredménytábla adataira
is figyelemmel” elnevezésű munkacsoportba dr. Fazekas Sándor OBT tagot, míg a „Bíróságok finanszírozása,
bírósági költségvetés” elnevezésű munkacsoportba dr.
Gerber Tamás OBT tagot delegálja.

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

72/2015. (IX.8.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH tájékoztatóját a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak
az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról szóló
4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlásról.

76/2015. (IX.8.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács a Frankofón Igazságszolgáltatási Tanácsok Párizsban, 2015. november 19-20. napján
rendezendő konferenciájára dr. Nyakó Zsuzsanna OBT
tagot delegálja.

73/2015. (IX.8.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH tájékoztatóját a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a
pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályzatáról szóló
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77/2015. (IX.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Szőke Zoltán Szombathelyi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé történő kinevezésével nem ért egyet.

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

78/2015. (IX.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Tanács Péter Imre, az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró részére ”Miniszteri Elismerő Oklevél” adományozásához utólagosan
hozzájárul.

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

79/2015. (IX.8.) OBT
határozat
Az OBT létrehozta a „A szolgálati bíróságok tevékenségét követő szakbizottság”-ot. A szakbizottság tagjai: dr.
Fazekas Sándor, dr. Gerber Tamás, dr. Csermák János.

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

80 /2015. (X.8.) OBT
határozat
bíró lemondási ideje tartalmának
meghatározása tárgyában
Az Országos Bírói Tanács dr. Szecskó József OBH-ba beosztott bíró kérelmére – lemondására tekintettel – hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a
bíró szolgálati viszonyának 2015. október 12-ei hatállyal
történő megszűnéséhez.

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Ujszászi Zoltánné dr.-nak, a Jászberényi Járásbíróság bírájának
2015. május 10. napjától,

Magyarország köztársasági elnöke

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Battay Annamáriának, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírájának
2015. szeptember 1. napjától címzetes törvényszéki
bíró címet adományozok.

dr. Both Nórát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Csárádi Lászlót a Dunaújvárosi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Simon Zoltánt, a Váci Járásbíróság bírósági titkárát

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy

2015. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá

a Budapest Környéki Törvényszéken
dr. Kiss Márta kollégiumvezető címzetes táblabíró,

kinevezte.

az Egri Törvényszék illetékességi területén
Petőné dr. Bodai Mária, a Füzesabonyi Járásbíróság elnöke
címzetes törvényszéki bíró, e cím viselésére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján jogosultak.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS
444/2015. (IX. 18.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján
2015. szeptember hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
437/2015. (IX.14.) OBHE számú
határozat
az európai jogi szaktanácsadók megbízásáról

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként

a Zalaegerszegi Törvényszéken
dr. Sifter Ágnes tanácselnöknek
2015. május 15. napjától,

A 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 4. § (8) bekezdése, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 29. § (2) bekezdése alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének
betöltésére - a Bírósági Közlöny 2015/4. számban megjelent kiírásra - benyújtott pályázatokat elbírálva

a Fővárosi Törvényszéken
dr. Bognár Piroska Alice bírónak,
dr. Erdélyi Katalin bírónak,
dr. Szecskóné dr. Kiss Adrienn Etelka tanácselnöknek,

közigazgatási ügyszakban

az Egri Törvényszéken
dr. Illésné dr. László Judit Erzsébet bírónak
2015. szeptember 1. napjától címzetes táblabíró címet,

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére
dr. Dudás Dóra Virágot, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Remes Gábort, a Fővárosi Közigazgatási és Munka-

a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén

14

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 9. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

451/2015. (IX. 18.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

ügyi Bíróság bíráját
megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi igazgatási feladatok végrehajtásával a 2015. október 1. napjától 2018. szeptember 30.
napjáig terjedő időtartamra.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Tóth Györgyné dr.
bírót - a 263/2015. (VI. 11.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel - 2015. október 1. napjával a Zalaegerszegi Járásbíróságról a Zalaegerszegi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

445/2015. (IX. 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. Csárádi
László bírót – a 260/2015. (VI. 11.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. október 1. napjával a Dunaújvárosi
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

457/2015. (IX. 24.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Czifra
Zsuzsanna bírót - a 317/2015. (VII. 8.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. október 1.
napjával a Miskolci Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

446/2015. (IX. 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. Simon Zoltán bírót – a 254/2015. (VI. 8.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. október 1. napjával a Dunaújvárosi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

458/2015. (IX. 24.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Stoll Erik
bírót - a 335/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. október 1. napjával a
Miskolci Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

447/2015. (IX. 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. Both Nóra
bírót – a 259/2015. (VI. 11.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. október 1. napjával a Szolnoki Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

460/2015. (IX. 30.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Péntek Zsoltot, a Kaposvári Törvényszék bíráját a
Kaposvári Törvényszék elnökének indítványára – a Kaposvári Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére te-
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452/2015. (IX. 21.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

kintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2015. október 1. napjától a Kaposvári Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Horváth-Tóth Imolát, a Makói Járásbíróság
bíráját 2015. október 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

KIJELÖLÉSEK
438/2015. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák
kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Szabó Ferencet, az Esztergomi Járásbíróság
elnökét, dr. Járfás Judit Erzsébetet, az Esztergomi Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját, dr. Balog Katalint,
dr. Balogh Mártát, dr. Csermák Jánost és dr. Gyuricza
Zsoltot, az Esztergomi Járásbíróság bíráit 2015. szeptember 21. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

455/2015. (IX. 21.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
542/D.§-ban meghatározott ügyekben ítélkező
bírák kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (6) bekezdése alapján – hozzájárulásával –

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

Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területéről:
1.
ját

439/2015. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

dr. Kökény Istvánt, a Salgótarjáni Járásbíróság bírá-

Debreceni Törvényszék illetékességi területéről:
2. dr. Bakó Józsefet, a Debreceni Törvényszék bíráját
3. dr. Bedő Tibort, a Debreceni Járásbíróság bíráját
4. dr. Fejes Sándor Lajost, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
5. dr. Horváth Péter Tamást, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
6. dr. Molnár Imrét, a Debreceni Járásbíróság bíráját
7. dr. Rémiás Zsoltot, a Debreceni Járásbíróság bíráját
8. Tasnádiné dr. Seres Klárát, a Debreceni Járásbíróság bíráját

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. Nánási Illést, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét 2015. szeptember 21.
napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Egri Törvényszék illetékességi területéről:
9. dr. Szilákné dr. Fülöp Csillát, az Egri Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság elnökét
10. dr. Kelemen Józsefet, az Egri Törvényszék bíráját
11. dr. Potos Juditot, az Egri Törvényszék bíráját
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Kecskeméti Törvényszék illetékességi területéről:

12. dr. Gulyás Istvánt, a Hatvani Járásbíróság bíráját
13. dr. Petrovits Gergelyt, a Hatvani Járásbíróság bíráját

35. dr. Glück Zsuzsannát, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját
36. dr. Mátyásné dr. Polereczki Évát, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját
37. dr. Kálóczi Norbertet, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját

Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:
14. dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bíráját
15. dr. Andirkó Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
16. dr. Berczeli Sándort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
17. dr. Endrédy Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját
18. dr. Gulyás Géza Gábort, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját
19. dr. Németh Leonát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
20. dr. Halász Orsolya Ritát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
21. dr. Horváth Katalint, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
22. dr. Rákosi Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját
23. dr. Rózsa Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját
24. dr. Szabó Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját
25. dr. Vizin Anitát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bíráját

Miskolci Törvényszék illetékességi területéről:
38.
ráját
39.
40.
41.
ját
42.
ját
43.
44.
45.
ráját

dr. Bálint Gábort, a Kazincbarcikai Járásbíróság bídr. Bodnár Saroltát, a Miskolci Járásbíróság bíráját
dr. Tóth Zsolt Pétert, a Miskolci Járásbíróság bíráját
dr. Perecz András Pált, a Miskolci Járásbíróság bírádr. Pálmai Szabolcsot, a Miskolci Járásbíróság bírádr. Hlavács Imrét, az Ózdi Járásbíróság bíráját
dr. Érsek Zsuzsannát, az Ózdi Járásbíróság bíráját
dr. Varga Balázst, a Kazincbarcikai Járásbíróság bí-

Pécsi Törvényszék illetékességi területéről:
46. dr. Antal Gábort, a Pécsi Törvényszék csoportvezető bíráját
47. dr. Böröcz Lászlót, a Komlói Járásbíróság bíráját
48. Kissné dr. Pánti Márta Ágnest, a Pécsi Járásbíróság
bíráját

Győri Törvényszék illetékességi területéről:

Szekszárdi Törvényszék illetékességi területéről:

26. dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bírája
27. dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bírája

49. dr. Farkas Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesét
50. dr. Rippert Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság elnökhelyettesét
51. dr. Cserveni Mónikát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
52. dr. Kovács Ildikót, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
53. dr. Szeleczki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság
bíráját

Gyulai Törvényszék illetékességi területéről:
28. dr. Iszály Györgyöt, a Békéscsabai Járásbíróság bíráját
29. dr. Kuliga Krisztinát, a Szarvasi Járásbíróság bíráját
30. dr. Németh Zoltánt, a Gyulai Járásbíróság bírája

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:

31. dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót, katonai bírót, ezredest
32. dr. Gál Attilát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
33. dr. Kovacsics Istvánt, a Siófoki Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját
34. Tóthné dr. Végh Andreát, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját

54. dr. Turi Bálintot, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját

Szolnoki Törvényszék illetékességi területéről:
55. dr. Hajdu Annát, a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesét
56. dr. Pongrácz Zsoltot, a Szolnoki Törvényszék kollé-
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a Pécsi Törvényszék illetékességi területéről:

giumvezetőjét
57. dr. Nánási Illést, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét
58. Sólyomváriné dr. Csendes Máriát, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét

1. dr. Kovács Csabát, a Pécsi Törvényszék kollégiumvezetőjét,
2. dr. Wirth Bélát,
3. dr. Kiss Lászlót,
4. dr. Saághy Ferencet,
5. dr. Oltai Judit Zsófiát,
6. dr. Szalai Katalint,
7. dr. Góg Gabriellát, a Pécsi Törvényszék tanácselnökeit,
8. dr. Schadt Krisztiánt,
9. dr. Németh Adrienn Erzsébetet,
10. dr. Mezey Szilárdot, a Pécsi Törvényszék bíráit,
11. dr. Hajdu Istvánt, a Pécsi Járásbíróság elnökét,
12. dr. Princz Lászlót, a Pécsi Járásbíróság csoportvezető bíráját,
13. dr. Barkaszi Attilát,
14. dr. Bohli Esztert,
15. dr. Deák Pétert,
16. dr. Diósdi Máriát, címzetes törvényszéki bírót
17. dr. Folbert Csabát,
18. dr. Hudvágner Andrást,
19. dr. Kalmár Évát, címzetes törvényszéki bírót
20. dr. Kovács Jánost,
21. dr. Makkai Zsoltot, címzetes törvényszéki bírót
22. dr. Palotai Gabriellát, címzetes törvényszéki bírót
23. dr. Solymos Ildikót Gyöngyi,
24. dr. Varga Andreát, a Pécsi Járásbíróság bíráit

Szombathelyi Törvényszék illetékességi területéről:
59. dr. Tóth András Imrét, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját

Tatabányai Törvényszék illetékességi területéről:
60. dr. Detrői Ferencet, a Tatabányai Törvényszék bíráját
61. dr. Hegedűs Balázst, a Tatabányai Járásbíróság bíráját
62. Pákozdiné dr. Sass Rózát, a Tatabányai Járásbíróság bíráját

Veszprémi Törvényszék illetékességi területéről:
63. dr. László Krisztinát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját
64. dr. Szabó Zoltánt, a Tapolcai Járásbíróság bírája
65. dr. Vörös Barbarát, az Ajkai Járásbíróság bíráját

Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területéről:
66. dr. Turopoli Tibort, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját
67. dr. Palkó Tamást, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját

a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területéről:
1. dr. Sorok Norbertet, a Zalaegerszegi Törvényszék
elnökét,
2. dr. Németh Máriát, a Zalaegerszegi Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
3. dr. Mesterházy Istvánt,
4. dr. Magyar Károlyt, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökeit, címzetes táblabíráit,
5. dr. Horváth Zsoltot, a Lenti Járásbíróság elnökét,
6. Domjánné dr. Kormányos Edit Katalint,
7. Schábné dr. Proszonyák Évát, címzetes törvényszéki bírót,
8. dr. Török Juditot, a Nagykanizsai Járásbíróság bíráit,
9. dr. Benedek Éva Katalint, a Keszthelyi Járásbíróság
címzetes törvényszéki bíráját
10. dr. Czipóth Editet, a Zalaegerszegi Járásbíróság elnökét, címzetes törvényszéki bírót,
11. dr. Seruga Teodórát, a Zalaegerszegi Járásbíróság
csoportvezető bíráját,
12. dr. Kovács Ritát, címzetes törvényszéki bírót,
13. dr. Gaider Bálintot,
14. dr. Kovács Erzsébetet, a Zalaegerszegi Járásbíróság

2015. október hónap 1. napjától
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/J.§
szerint az 542/D. §-ban meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

464/2015. (X. 2.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
542/D.§-ban meghatározott ügyekben ítélkező
bírák kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (6) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
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Kerületi Bíróság bíráját
6. dr. Sándor Erikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját

bíráit
2015. október hónap 2. napjától

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/J.§
szerint az 542/D. §-ban meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

7. dr. Vadócz Attila Bélát, a Kaposvári Törvényszék katonai bíráját
8. dr. Major Zsoltot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját

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

Kecskeméti Törvényszék illetékességi területéről:

468/2015. (X. 7.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

9.

Miskolci Törvényszék illetékességi területéről:
10. dr. Kertész Gábor Andrást, a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökhelyettesét
11. dr. Holló Szabolcs Szilárdot, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját

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 – hozzájárulásukkal – dr. Berzétei Dórát, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját, dr. Sárközi Ilonát,
a Székesfehérvári Törvényszék bíráját, valamint dr. Csárádi Lászlót és dr. Simon Zoltánt, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráit 2015. október 20. napjától a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:
12. dr. Szabó Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját

Tatabányai Törvényszék illetékességi területéről:

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

13. dr. Korcsok Mariannát, a Tatabányai Törvényszék
tanácselnökét

475/2015. (X. 13.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
542/D.§-ban meghatározott ügyekben ítélkező
bírák kijelöléséről

2015. október hónap 15. napjától
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/J.§
szerint az 542/D. §-ban meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (6) bekezdése alapján – hozzájárulásával –

KIRENDELÉSEK

Debreceni Ítélőtábla illetékességi területéről:
1.

435/2015. (IX. 14.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelése meghosszabbításáról

dr. Balla Lajost, a Debreceni Ítélőtábla elnökét

Pécsi Ítélőtábla illetékességi területéről:
2.
3.
4.

dr. Makai Lajost, a Pécsi Ítélőtábla elnökét
dr. Túri Tamást, a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesét
dr. Bencze Beátát, a Pécsi Ítélőtábla bíráját

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 – dr. Vatai István hadbíró alezredesnek, a Debreceni Törvényszék katonai bírájának, eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása

Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:
5.

dr. Pencz Kornélt, a Bajai Járásbíróság bíráját

dr. Schmidt Szilárdot, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
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mellett, a Fővárosi Törvényszékre történő kirendelését
2015. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra meghosszabbítom.

6. dr. Hajduné dr. Iszály Anna Máriát, a Gyulai Törvényszék kollégiumvezetőjét
7. dr. Baur Pétert, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét
8. dr. Végh Editet, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét
9. dr. Bordás Enikő Margitot, a Gyulai Járásbíróság bíráját

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

Szekszárdi Törvényszék illetékességi területéről:

453/2015. (IX. 21.) OBHE számú
határozat
bíró Ceglédi Járásbíróságra történő
kirendeléséről

10. dr. Farkas Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesét

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:

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. Rácz Adriennt, - 2015. október 1. napjától a
Ceglédi Járásbíróságról a Kecskeméti Járásbíróságra áthelyezésre kerülő bírót - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, 2015. október 1.
napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra,
a Ceglédi Járásbíróságra kirendelem.

11. dr. Szabó Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját

Szolnoki Törvényszék illetékességi területéről:
12. dr. Hajdu Annát, a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesét
13. dr. Pongrácz Zsoltot, a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetőjét
14. dr. Nánási Illést, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét
15. Sólyomváriné dr. Csendes Máriát, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét

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

454/2015. (IX. 21.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Törvényszékre történő
kirendeléséről

Tatabányai Törvényszék illetékességi területéről:
16. dr. Detrői Ferencet, a Tatabányai Törvényszék bíráját
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2015. október 1. napjától
2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi
Törvényszékre kirendelem.

I.
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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

II.
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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

Szegedi Ítélőtábláról:
1. dr. Harangozó Attilát a Szegedi Ítélőtábla elnökét
2. dr. Hegedűs Istvánt, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetőjét
3. dr. Katona Tibort, a Szegedi Ítélőtábla bíráját
4. dr. Nikula Valériát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját

Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területéről:
1.
ját

Debreceni Törvényszék illetékességi területéről:

dr. Kökény Istvánt, a Salgótarjáni Járásbíróság bírá-

Debreceni Törvényszék illetékességi területéről:

5. dr. Bakó Józsefet, a Debreceni Törvényszék bíráját
Gyulai Törvényszék illetékességi területéről:

2.
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ráját
27. dr. Kuliga Krisztinát, a Szarvasi Járásbíróság bíráját
28. dr. Németh Zoltánt, a Gyulai Járásbíróság bíráját

3. dr. Fejes Sándor Lajost, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
4. dr. Horváth Péter Tamást, a Debreceni Járásbíróság
bíráját
5. dr. Molnár Imrét, a Debreceni Járásbíróság bíráját
6. dr. Rémiás Zsoltot, a Debreceni Járásbíróság bíráját
7. Tasnádiné dr. Seres Klárát, a Debreceni Járásbíróság bíráját

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:
29. dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót, katonai bírót, ezredest
30. dr. Dénes Rajmondot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
31. dr. Éles Róbertet, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
32. dr. Gál Attilát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
33. dr. Kovacsics Istvánt, a Siófoki Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját
34. dr. Szarka Balázst, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
35. Tóthné dr. Végh Andreát, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját

Egri Törvényszék illetékességi területéről:
8.
9.
10.
11.
ját

dr. Kelemen Józsefet, az Egri Törvényszék bíráját
dr. Potos Juditot, az Egri Törvényszék bíráját
dr. Gulyás Istvánt, a Hatvani Járásbíróság bíráját
dr. Petrovits Gergelyt, a Hatvani Járásbíróság bírá-

Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:

Kecskeméti Törvényszék illetékességi területéről:

12. dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bíráját
13. dr. Andirkó Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
14. dr. Berczeli Sándort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
15. dr. Endrédy Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját
16. dr. Gulyás Géza Gábort, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját
17. dr. Halász Orsolya Ritát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
18. dr. Horváth Katalint, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
19. dr. Németh Leonát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
20. dr. Rózsa Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját
21. dr. Rákosi Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját
22. dr. Szabó Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját
23. dr. Vizin Anitát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bíráját

36. dr. Bicskei Ildikót, a Kecskeméti Törvényszék bíráját
37. dr. Glück Zsuzsannát, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját
38. dr. Kálóczi Norbertet, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját
39. dr. Mátyásné dr. Polereczki Évát, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját

Miskolci Törvényszék illetékességi területéről:
40.
ráját
41.
42.
43.
44.
45.
ját
46.
ját
47.

dr. Bálint Gábort, a Kazincbarcikai Járásbíróság bídr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Bodnár Saroltát, a Miskolci Járásbíróság bíráját
Érsek Zsuzsannát, az Ózdi Járásbíróság bíráját
Hlavács Imrét, az Ózdi Járásbíróság bíráját
Németh Beátát, a Miskolci Járásbíróság bíráját
Pálmai Szabolcsot, a Miskolci Járásbíróság bírá-

dr. Perecz András Pált, a Miskolci Járásbíróság bírádr. Tóth Zsolt Pétert, a Miskolci Járásbíróság bíráját

48. dr. Varga Balázst, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját

Győri Törvényszék illetékességi területéről:

Pécsi Törvényszék illetékességi területéről:

24. dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját

49. dr. Antal Gábort, a Pécsi Törvényszék csoportvezető bíráját
50. dr. Bakos Mariannt, a Pécsi Járásbíróság bíráját
51. dr. Böröcz Lászlót, a Komlói Járásbíróság bíráját
52. dr. Fuksz Adriennt, a Komlói Járásbíróság bíráját
53. Kissné dr. Pánti Márta Ágnest, a Pécsi Járásbíróság
bíráját

25. dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bíráját

Gyulai Törvényszék illetékességi területéről:
26. dr. Iszály Györgyöt, a Békéscsabai Járásbíróság bí-
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vényszék tanácselnökét
75. dr. Turopoli Tibort, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját
76. dr. Palkó Tamást, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját
77. dr. Vándor Virágot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2015. október 1. napjától
2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi
Járásbíróságra kirendelem.

54. dr. Nagy Tamást, a Pécsi Járásbíróság bíráját
55. dr. Szigeti Istvánt, a Mohácsi Járásbíróság bíráját

Szekszárdi Törvényszék illetékességi területéről:
56. dr. Béres Juditot, a Szekszárdi Járásbíróság elnökét
57. dr. Rippert Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság elnökhelyettesét
58. dr. Cserveni Mónikát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
59. dr. Kovács Ildikót, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
60. dr. Szeleczki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság
bíráját

III.

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:

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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

61. dr. Gerber Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját
62. dr. Imre Pétert, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját
63. dr. Turi Bálintot, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját

Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területéről:

Szolnoki Törvényszék illetékességi területéről:

1. dr. Sándor Valter Pált, a Salgótarjáni Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját

64. dr. Hegyi Lászlót, a Mezőtúri Járásbíróság elnökét
65. dr. Szabó Istvánt, a Karcagi Járásbíróság bíráját

Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területéről:

Szombathelyi Törvényszék illetékességi területéről:

2. dr. Németh Zoltánt, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét
3. dr. Albert Zoltánt, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
4. dr. Dávid Irént, a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját
5. dr. Horányi Cintiát, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
6. dr. Szalayné dr. Kovalecz Tündét, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
7. dr. Tergalecz Esztert, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját

66. dr. Tóth András Imrét, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját

Tatabányai Törvényszék illetékességi területéről:
67. dr. Hegedűs Balázst, a Tatabányai Járásbíróság bíráját
68. Pákozdiné dr. Sass Rózát, a Tatabányai Járásbíróság bíráját

Veszprémi Törvényszék illetékességi területéről:

Debreceni Törvényszék illetékességi területéről:

69. dr. Halász Péter Ferencet, a Veszprémi Járásbíróság
bíráját
70. dr. László Krisztinát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját
71. dr. Szabó Zoltánt, a Tapolcai Járásbíróság bíráját
72. dr. Szatinszky Andreát, a Veszprémi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját
73. dr. Vörös Barbarát, az Ajkai Járásbíróság bíráját

8. dr. Kiss Árpád Lajost, a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját
9. dr. Pál Zoltánt, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
10. dr. Szászi Ádámot, a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját

Egri Törvényszék illetékességi területéről:

Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területéről:

11. dr. Szilákné dr. Fülöp Csillát, az Egri Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság elnökét

74. dr. Klein Zsuzsanna Máriát, a Zalaegerszegi Tör-
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Győri Törvényszék illetékességi területéről:

Szolnoki Törvényszék illetékességi területéről:

12. dr. Bors Szilviát, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját

26. dr. Bana Imrét, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét

Gyulai Törvényszék illetékességi területéről:

Szombathelyi Törvényszék illetékességi területéről:

13. dr. Dobó Violát, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
14. dr. Kukla Angelika Erikát, a Gyulai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját

27. dr. Tóth Zoltánt, a Szombathelyi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját

Veszprémi Törvényszék illetékességi területéről:

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:

28. dr. Hadnagyné dr. Göllén Máriát, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját

15. dr. Völgyiné dr. Radnai Editet, a Kaposvári Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját

- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2015. október 1. napjától
2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra, a Szegedi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra kirendelem.

Kecskeméti Törvényszék illetékességi területéről:
16. dr. Gémes Andreát, a Kecskeméti Közigazgatás és
Munkaügyi Bíróság bíráját

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

Miskolci Törvényszék illetékességi területéről:

461/2015. (X. 1.) OBHE számú
határozat
bíró Pécsi Törvényszékre történő
kirendeléséről

17. dr. Bagjos Csabát, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
18. dr. Csorba Annát, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
19. dr. Varju Lászlót, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját

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.
Csullag Józsefet, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, 2015. október 15. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül,
hozzájárulásával – a Pécsi Törvényszékre kirendelem.

Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területéről:
20. dr. Tass Edinát, a Nyíregyházi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökét
21. Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolyát, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnökét

Szekszárdi Törvényszék illetékességi területéről:

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

22. dr. Hum Ferencet, a Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját
23. dr. Pesthyné dr. Pámer Andrea Klárát, a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját

462/2015. (X. 1.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:
24. dr. Maár Zsuzsannát, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját
25. dr. Reichert Dezsőt, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját

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, Hidvéginé dr. Adorján Líviát, a Szolnoki Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót, – eredeti beosztá-
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a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

sából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– 2015. november 1. napjától 2017. március 28. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

Egri Törvényszék illetékességi területéről:

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

1. dr. Petrovits Gergelyt, a Hatvani Járásbíróság bíráját
Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:
2. dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bíráját
3. dr. Andirkó Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
4. dr. Berczeli Sándort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
5. dr. Endrédy Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját
6. dr. Gulyás Géza Gábort, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját
7. dr. Halász Orsolya Ritát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
8. dr. Horváth Katalint, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
9. dr. Németh Leona Juditot, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját
10. dr. Rákosi Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját
11. dr. Schmidt Szilárdot, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját

473/2015. (X. 13.) OBHE számú
határozat
bíró Zalaegerszegi Törvényszékre történő
kirendeléséről
I.
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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

Debreceni Ítélőtábláról:
1. dr. Balla Lajost, a Debreceni Ítélőtábla elnökét
Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:
2. dr. Endrédy Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját
3. dr. Halász Orsolya Ritát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
4. dr. Rákosi Tibor, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját

Győri Törvényszék illetékességi területéről:

Győri Törvényszék illetékességi területéről:

10. dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját
11. dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bírája

5. dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját
6. dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bírája

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:

12. dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót, katonai bírót, ezredest
13. dr. Vadócz Attila Bélát, a Kaposvári Törvényszék katonai bíráját
14. dr. Major Zsoltot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
15. dr. Gál Attilát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
16. dr. Kovacsics Istvánt, a Siófoki Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját
17. Tóthné dr. Végh Andreát, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját

7. dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót, katonai bírót, ezredest
8. dr. Vadócz Attila Bélát, a Kaposvári Törvényszék katonai bíráját
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2015. október 15. napjától 2016. április 4. napjáig terjedő időtartamra, a Zalaegerszegi Törvényszékre kirendelem.

Miskolci Törvényszék illetékességi területéről:

II.
18. dr. Kertész Gábor Andrást, a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökhelyettesét
19. dr. Bálint Gábort, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
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Debreceni Ítélőtábláról:

20. dr. Holló Szabolcs Szilárd, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját
21. dr. Tóth Zsolt Pétert, a Miskolci Járásbíróság bíráját
22. dr. Varga Balázst, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját

1. dr. Balla Lajost, a Debreceni Ítélőtábla elnökét
Pécsi Ítélőtábláról:
2. dr. Makai Lajost, a Pécsi Ítélőtábla elnökét
3. dr. Túri Tamást, a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesét
4. dr. Bencze Beátát, a Pécsi Ítélőtábla bíráját

Szekszárdi Törvényszék illetékességi területéről:

Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:

23. dr. Farkas Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesét
24. dr. Cserveni Mónikát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
25. dr. Szeleczki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság
bíráját

5. dr. Endrédy Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját
6. dr. Halász Orsolya Ritát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
7. dr. Rákosi Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját

Szombathelyi Törvényszék illetékességi területéről:

Győri Törvényszék illetékességi területéről:

26. dr. Tóth András Imrét, a Szombathelyi Járásbíróság
elnökhelyettesét
Tatabányai Törvényszék illetékességi területéről:
27. dr. Hegedűs Balázst, a Tatabányai Járásbíróság bíráját

8. dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját
9. dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bírája

Veszprémi Törvényszék illetékességi területéről:

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:

28. dr. László Krisztinát, a Veszprémi Járásbíróság csoportvezető bíráját
29. dr. Szabó Zoltánt, a Tapolcai Járásbíróság bíráját
30. dr. Vörös Barbarát, az Ajkai Járásbíróság bíráját

10. dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót, katonai bírót, ezredest
11. dr. Vadócz Attila Bélát, a Kaposvári Törvényszék katonai bíráját

Kecskeméti Törvényszék illetékességi területéről:

- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2015. október 15. napjától 2016. április 4. napjáig terjedő időtartamra, a Zalaegerszegi Járásbíróságra kirendelem.

12. dr. Kálóczi Norbertet, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:

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

13. dr. Szabó Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját

474/2015. (X. 13.) OBHE számú
határozat
bíró Pécsi Törvényszékre történő
kirendeléséről

Tatabányai Törvényszék illetékességi területéről:
14. dr. Detrői Ferencet, a Tatabányai Törvényszék bíráját
15. dr. Korcsok Mariannát, a Tatabányai Törvényszék
tanácselnökét

I.

- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2015. október 15. napjától 2016. április 4. napjáig terjedő időtartamra, a Pécsi
Törvényszékre kirendelem.

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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával
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Kecskeméti Törvényszék illetékességi területéről:

II.

17. dr. Kálóczi Norbertet, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját
18. dr. Mátyásné dr. Polereczki Évát, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját
19. dr. Pencz Kornélt, a Bajai Járásbíróság bíráját

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) és (4) bekezdése alapján, hozzájárulásával

Egri Törvényszék illetékességi területéről:
1.
ját

Miskolci Törvényszék illetékességi területéről:

dr. Petrovits Gergelyt, a Hatvani Járásbíróság bírá-

20. dr. Kertész Gábor Andrást, a Kazincbarcikai Járásbíróság elnökhelyettese
21. dr. Bálint Gábort, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját
22. dr. Érsek Zsuzsannát, az Ózdi Járásbíróság bíráját
23. dr. Holló Szabolcs Szilárd, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját
24. dr. Hlavács Imrét, az Ózdi Járásbíróság bíráját
25. dr. Tóth Zsolt Pétert, a Miskolci Járásbíróság bíráját
26. dr. Varga Balázst, a Kazincbarcikai Járásbíróság bíráját

Fővárosi Törvényszék illetékességi területéről:
2. dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettes bíráját
3. dr. Andirkó Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
4. dr. Berczeli Sándort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
5. dr. Endrédy Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bíráját
6. dr. Halász Orsolya Ritát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját
7. dr. Horváth Katalint, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját
8. dr. Németh Leona Juditot, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját
9. dr. Rákosi Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját
10. dr. Sándor Erikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját
11. dr. Schmidt Szilárdot, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját

Szekszárdi Törvényszék illetékességi területéről:
27. dr. Farkas Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesét
28. dr. Rippert Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság elnökhelyettesét
29. dr. Cserveni Mónikát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
30. dr. Kovács Ildikót, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját
31. dr. Szeleczki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság
bíráját

Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéről:

Győri Törvényszék illetékességi területéről:

32. dr. Szabó Tamást, a Székesfehérvári Törvényszék
bíráját
33. dr. Turi Bálintot, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját

9. dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját
10. dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék bírája

Szombathelyi Törvényszék illetékességi területéről:

Kaposvári Törvényszék illetékességi területéről:

34. dr. Tóth András Imrét, a Szombathelyi Járásbíróság
elnökhelyettesét

11. dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót, katonai bírót, ezredest
12. dr. Vadócz Attila Bélát, a Kaposvári Törvényszék katonai bíráját
13. dr. Major Zsoltot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
14. dr. Gál Attilát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját
15. dr. Kovacsics Istvánt, a Siófoki Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját
16. Tóthné dr. Végh Andreát, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját

Tatabányai Törvényszék illetékességi területéről:
35. dr. Hegedűs Balázst, a Tatabányai Járásbíróság bíráját

Veszprémi Törvényszék illetékességi területéről:
36. dr. Szabó Zoltánt, a Tapolcai Járásbíróság bíráját
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432/2015. (IX.11.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

37. dr. Vörös Barbarát, az Ajkai Járásbíróság bíráját
- eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - a 2015. október 15. napjától 2016. április 4. napjáig terjedő időtartamra, a Pécsi
Járásbíróságra kirendelem.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Biró Diána Esztert, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát 2015. október 1. napjától 2016.
március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

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

EGYÉB HATÁROZATOK

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

351/2015. (VII.28.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Lenti Járásbíróságra történő beosztásáról

440/2015. (IX.15.) 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 Helga, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása, határozott időtartamú beosztásának lejártára tekintettel 2015. július 31. napjával
megszűnik, ezért 2015. augusztus 1. napjától a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, határozatlan
időtartamra a Lenti Járásbíróságra beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Tatár-Kis
Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2015. október 1. napjától határozatlan
időtartamra módosítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

456/2015. (IX. 22.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
megszüntetéséről

392/2015. (VIII.31.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése f) pontja alapján dr. Berzétei Dóra
igazságügyi minisztériumi beosztását – a határozott idő
lejártára figyelemmel - 2015. október 8. napjával megszüntetem és dr. Berzétei Dórát 2015. október 9. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, bírói munkakörbe
beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kékedi Szabolcsot, a Miskolci Törvényszék bíráját 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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463/2015. (X.1.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

469/2015. (X. 7.) OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Tóth Gabriella Teréziát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2015. október 1. napjától 2016. január 15. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy Sztrungáné dr. Tóth Tünde, a Gyulai Törvényszék kollégiumvezetőjének vezetői
tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére tekintettel
– 2015. október 14. napjával megszűnik, ezért őt 2015.
október 15. napjától a Gyulai Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

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

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

465/2015. (X.2.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

470/2015. (X.12.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Heinemann Csillát, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát 2015. október 10. napjától 2016. április 9. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Barabás
Gergelyt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bíráját 2015. október 15. napjától 2015. december 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

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

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

467/2015. (X. 7.) OBHE számú
határozat
rendelkezési állományba helyezett bíró
igazságszolgáltatási feladat ellátására történő
beosztásáról

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKÉNEK,
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 232/H. § (1) bekezdése alapján, a (4) bekezdés a) pontjában írt okból – a Tatabányai Törvényszék elnökének kezdeményezésére – Dr. Bencsik Tiborné dr. Tóth Erzsébetet, a Tatabányai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság rendelkezési állományba helyezett
bíráját 2015. november 15. napjától 2016. november 14.
napjáig terjedő időtartamra igazságszolgáltatási feladat
ellátására a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírói munkakörbe beosztom.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Bogdán Katinka Zitát,
dr. Mák Ildikót,
dr. Nobilis Gergelyt, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági fogalmazóit, 2015. augusztus 1. napjától határozatlan időre,
dr. Szabó Esztert a 2015. augusztus 18. napjától 2016.
augusztus 17. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Papp Melindát,
dr. Opor-Nagy Máriát a 2015. szeptember 1. napjától

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra
a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Reszeginé dr. Polencsik Eszter Tündét, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság igazgatási feladatok ellátásával megbízott
csoportvezető-helyettes bíráját a 2015. október 15. napjától
2021. október 21. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság B. II. Csoportjába csoportvezető bírói
munkakörbe,
dr. Halász Krisztiánt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját a 2015. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság munkaügyi ügyszakába,
Sárrétiné dr. Szilágyi Mónikát, a Budai Központi Kerületi Bíróság igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíráját, címzetes törvényszéki bírót a 2015. október 15. napjától 2021.
október 14. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi
Kerületi Bíróság Nyomozási Bírói Csoportjába csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe,
dr. Kazár Tímea Zsuzsannát a 2015. szeptember 10. napjától 2016. március 9. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Tóth Anna Juditot, a 2015. szeptember 21. napjától
2016. március 20. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Törvényszék Polgári Kollégiumába bírósági titkári munkakörbe,

2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Gulyás Mártát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági ügyintézőjét a 2015. október 1. napjától 2016. szeptember 20.
napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bolvári Csabát, a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesi feladatainak ellátására felkért bíráját a 2015. október
1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Nyíri Krisztinát, a 2015. szeptember 1. napjától 2016.
március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumába,
dr. Répássy Andrea Katalint, a 2015. szeptember 15.
napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időtartamra
a Budapest Környéki Törvényszékre ,
dr. Klimászné dr. Mikes Esztert, a Gödöllői Járásbíróság
bírósági fogalmazóját 2015. október 1. napjától határozatlan időre a Gödöllői Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.
kijelölte

kijelölte

dr. Répássy Andrea Katalint, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárát 2015. szeptember 15. napjától,
dr. Klimászné dr. Mikes Esztert, a Gödöllői Járásbíróság
bírósági titkárát 2015. október 1. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

dr. Pfeffer Reginát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2015. október 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására,
megszüntette

dr. Bihari Zsuzsannának, a Fővárosi Törvényszék bírósági
fogalmazójának a szolgálati jogviszonyát - közös megegyezésre tekintettel - 2015. szeptember 30. napjával.

A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte

A Gyulai Törvényszék elnöke

dr. Duró Editet, a Debreceni Törvényszék bírósági fogalmazóját 2015. szeptember 11. napjától a Debreceni Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

dr. Varga Lászlót, a Gyulai Járásbíróság bíráját a 2015. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Gyulai Járásbíróság elnökévé.

A Fővárosi Törvényszék elnöke

A Kaposvári Törvényszék elnöke

kinevezte

dr. Lőrinczy Attila Istvánt, a Fővárosi Törvényszék bíráját
a 2015. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra a a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma,
dr. Parlagi Mátyást, a Fővárosi Törvényszék igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíráját a 2015. október 1.

kinevezte

dr. Péntek Zsoltot, a Kaposvári Törvényszék bíráját a 2015.
október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra a Kaposvári Járásbíróság elnökévé.
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kijelölte

kijelölte

dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét,
katonai bírót, címzetes táblabírót,
dr. Kovacsics Istvánt, a Siófoki Járásbíróság bíráját, címzetes
törvényszéki bírót 2015. szeptember 9. napjától,
dr. Vadócz Attilát, a Kaposvári Törvényszék katonai bíráját
2015. október 5. napjától nyomozási bíróvá.

dr. Szelecki Ritát, a Dombóvári Járásbíróság bíráját
2015. október 1. napjától a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén eljáró nyomozási bíróvá.
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
megszüntette

A Kecskeméti Törvényszék elnöke

Kissné dr. Szabó Rékának, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági titkárának a szolgálati jogviszonyát - közös
megegyezésre tekintettel - 2015. október 9. napjával .

kijelölte

Takácsné dr. Pető Juditot, a Kecskeméti Járásbíróság
bírósági titkárát 2015. szeptember 21. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult
bírósági titkárrá.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Both Nórát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2015. október 10. napjától nyomozási bíróvá.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
kinevezte

A Szombathelyi Törvényszék elnöke

dr. Resán Dalmát, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2015. szeptember 22. napjától 2016.
március 31. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

dr. Tóth Andrást, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját a
2015. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra a Szombathelyi Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Horváth Szilviát, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2015. szeptember 15. napjától határozatlan időre a Szombathelyi Járásbíróságra bírósági
titkári munkakörbe.

megszüntette

Kreinekkerné dr. Varga Melindának a Nyíregyházi Törvényszék végrehajtó-helyettesének a szolgálati jogviszonyát - közös megegyezésre tekintettel - 2015. szeptember 17. napjával.
A Szegedi Törvényszék elnöke

megbízta

dr. Tóth Zoltánt, a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját a 2015. október 1. napjától 2016.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki feladatainak ellátásával.

kijelölte

dr. Horváth-Tóth Imolát, a Makói Járásbíróság bíráját
2015. szeptember 15. napjától a Szegedi Törvényszék illetékességi területén eljáró nyomozási bíróvá.
A Szekszárdi Törvényszék elnöke

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

kinevezte

dr. Decsi Ágnes Esztert, - a Balassagyarmati Törvényszékről történt áthelyezésére tekintettel - 2015. október
1. napjától határozatlan időre a Szekszárdi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
dr. György Annamáriát - Fővárosi Törvényszékről történt
áthelyezésére tekintettel - 2015. szeptember 1. napjától
határozatlan időre a Szekszárdi Járásbíróságra bírósági
fogalmazói munkakörbe.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Bírósági Közlöny 2015/6. számának 4. pontjában, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöki álláshelyének (270.
számú) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 133. §
(1) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.
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Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.

PÁLYÁZATOK

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
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 (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
A 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 bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.
A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő
esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás
eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el.

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

Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
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 bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt
feltételeket.

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 pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt
bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a
bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet), továbbá a www.birosag.hu weboldalon elérhető
50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X.
15.) OBT ajánlás a Rendelet értelmezéséről és gyakor-
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latban történő alkalmazásáról. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor
fennálló és igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáskor
már nincs lehetőség.

adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.

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

A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.

A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.

A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a „Jelentkezési segédlap”
kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:
1.

az önéletrajzot,

2.

2 db igazolványképet,

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
éviLXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdésealapján a kinevező pályázatot ír ki.

3. a bírák és a titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló, módosított 1/1999 (I.18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt,

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

4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap
benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre
kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat benyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén
is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti
bíróságra beérkezzen,
5.

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

jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,

6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,

A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát
és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a munkáltató megtéríti.
A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó
napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az

7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.
Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
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
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1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz
való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései
azirányadók.

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

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

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

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A törvényszéki végrehajtó-jelölti
állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

479/2015. (X. 14.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
257. § (1)-(2) bekezdése folytán alkalmazott 241. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

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

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró körülmény nem áll fenn.

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 hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely az Iasz. 37/B § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult
az adatok kezelésére.

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

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. 241. § (2) bekezdésében foglalt kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát,
vagy azok hiteles másolatát,
- a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

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

33

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 9. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Székesfehérvári 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 (a folyamatban maradt peres ügyek számának csökkentése,
valamint a járásbíróságokon és a törvényszék első fokán
a peres ügyek időszerűségének javítása megoldást igényel).
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 Budapest Környéki
Törvényszék Büntető Kollégiuma 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 Budapest Környéki 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. november 20. 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. november 20. napja.

A Budapest Környéki Törvényszék Elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatot beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175.).

1. a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (6.
számú) betöltésére.

2. a Nagykátai Járásbíróság elnöki álláshelyének (87.
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 jelentősége.

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

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

34

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 / 9. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

vadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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 Nagykátai Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest Környéki
Törvényszék Gazdasági Kollégium Csőd- és Felszámolási
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 Budapest Környéki 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 Budapest Környéki 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. november 2. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 2. napja.

A pályázatot beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175.).

A pályázatot beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175.).

3. a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégium Csőd- és Felszámolási Csoport csoportvezetői
álláshelyének (33. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Fővárosi Törvényszéken egy tanácselnöki álláshely (Büntető Kollégium, 20. 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és ja-

- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van
jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 30. napja 16.00 óra.

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatot beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sgt. 38. Pf. 49.).

1. a Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (5. számú) betöltésére.

2. a Békéscsabai Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (39. 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 jelentősége.

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 beszer-
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írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

zéséhez 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 Békéscsabai Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket - különösen a csőd- és felszámolási ügyek intézésére, valamint a
törvényszéki végrehajtó munkájának a felügyeletére vonatkozó terveit - 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 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.

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 Szolnoki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 20. napja 13.30 óra.
A pályázatot beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula, Béke
sgt. 38. Pf. 49.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 20. napja.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (5. számú) betöltésére.

2. a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (38. 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 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

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
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korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

- 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 Szolnoki 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 elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Zalaegerszegi 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,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Zalaegerszegi 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. november 20. napja.
A pályázatot beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkárság (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 20. napja.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkárság (8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.)

a Zalaegerszegi Járásbíróság civilisztikai ügyszakos
csoportvezető bírói álláshelyének (34. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
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BÍRÓI PÁLYÁZATOK

485/2015. (X. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

481/2015. (X. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
két törvényszéki bírói álláshelyre
A Miskolci Törvényszéken két törvényszéki bírói (97.,
107. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírói (92. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 20. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

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

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

482/2015. (X. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

A Pécsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (46. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

A Csongrádi Járásbíróságon egy, valamint
a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy

A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

bírósági titkári állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 13. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 20. napja.

A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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VÉGREHAJTÓ-JELÖLTI PÁLYÁZAT

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki végrehajtó-jelölti állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. november 10. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkárság (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.).

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
Szimulyné dr. Kovács Matildnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának a BC 603920 számú,
dr. Laluska Zsuzsannának, a Szegedi Ítélőtábla bírósági
titkárának a BC 604230 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványa,
a Debreceni Törvényszék „Debreceni Törvényszék
*Debrecen*1” feliratú körbélyegzője elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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