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490/ 2015. (X.21.) OBHE számú határozat rendkívüli helyzetben történő szolgálatteljesítést
eredményező körülmény fennállásáról
497/2015. (X. 29.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
498/2015. (X. 29.) OBHE számú határozat a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
522/2015. (XI. 13.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék területén két közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 411/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
523/2015. (XI. 13.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla területén négy ítélőtáblai bírói és egy
tanácselnöki álláshely rendszeresítéséről és a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
416/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
535/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat a Tatabányai Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Tatabányai
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 398/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
537/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat a Balassagyarmati Törvényszék területén egy törvényszéki
bírói álláshely megszüntetéséről és a Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
416/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
544/2015. (XI. 16.)OBHE számú határozat a Gyulai Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 409/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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81/2015. (X.13.) OBT határozat
82/2015. (X.13.) OBT határozat
83/2015. (X.13.) OBT határozat
84/2015. (X.13.) OBT határozat
85/2015. (X.13.) OBT határozat
86/2015. (IX.8.) OBT határozat
87/2015. (X.13.) OBT határozat
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI
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CÍMADOMÁNYOZÁS
484/2015. (X. 15.) OBHE számú határozat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény alapján 2015. október hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
476/2015. (X. 13.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
486/2015. (X. 20.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
487/2015. (X. 20.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
488/2015. (X. 20.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
489/2015. (X. 20.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
491/2015. (X. 27.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
492/2015. (X. 27.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
493/2015. (X. 27.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
494/2015. (X. 27.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
496/2015. (X. 28.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
500/2015. (X. 29.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
501/2015. (X. 30) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
517/2015. (XI. 9.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
521/2015. (XI. 13.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
530/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
542/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
483/2015. (X. 15.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5)
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és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező
bíró kijelöléséről
506/2015. (XI. 5.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
478/2015. (X. 14.) OBHE számú határozat bíró Pécsi Járásbíróságra történő kirendeléséről
504/2015. (XI. 3.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bíró Győri Ítélőtáblára történő

kirendelésének

EGYÉB HATÁROZATOK
466/2015. (X.6.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
477/2015. (X.14.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
502/2015. (X.30.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
503/2015. (XI.2.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
beosztásáról
515/2015. (XI.5.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
516/2015. (XI.6.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

17

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
518/2015. (XI. 9.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
543/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat a Tatabányai
Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Fővárosi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírásai
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
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A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
495/2015. (X. 27.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
524/2015. (XI. 13.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
525/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
526/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
527/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
528/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon két közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
531/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
532/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
533/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Balassagyarmati Járásbíróságon egy

534/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy

536/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
538/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre
539/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
540/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán két ítélőtáblai bírói
álláshelyre
541/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
545/2015. (XI. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
HÍREK

27
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
498/2015. (X. 29.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

HATÁROZATOK
490/ 2015. (X.21.) OBHE számú
határozat
rendkívüli helyzetben történő
szolgálatteljesítést eredményező körülmény
fennállásáról

A Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2015. október 21. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.
Az SZMSZ-t évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH Elnöke részére kétévenként
jóváhagyás céljából megküldeni. Ennek legközelebbi
időpontja 2017. március 31.

1. Az 5/ 2015. (IX. 30) OBH utasítással módosított,
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (V. 22.)
OBH utasítás 2. számú mellékletének 19. § (2) bekezdése
alapján megállapítom, hogy a tömeges bevándorlás
kezelésével
összefüggő,
az
igazságszolgáltatásra
háruló többletfeladatok ellátása az érintett bírók és
igazságügyi alkalmazottak esetében 2015. szeptember
15. napjától kezdődően rendkívüli helyzetben történő
szolgálatteljesítésnek minősül.

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

522/2015. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén két
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 411/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról

2. Az 1. pontban meghatározott körülmény megszűnését
külön határozatban állapítom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

497/2015. (X. 29.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
két közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyet
2015. november 15-ei hatállyal rendszeresítek.

A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2015. október 9. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
411/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.3.3. pontját:

Az SZMSZ-t évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH Elnöke részére kétévenként
jóváhagyás céljából megküldeni. Ennek legközelebbi
időpontja 2017. március 31.

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
1.3.3. közigazgatási
létszáma 56 fő

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

és

munkaügyi

bírósági

bírói

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
mindösszesen 62 fő
bírói létszám mindösszesen: 769 fő
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írt jogköröm alapján a Tatabányai Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (42. számú) 2015.
november 10-ei hatállyal közigazgatási és munkaügyi
bírósági bírói álláshellyé átalakítok.

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámát 2837
főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
november 10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 398/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.2.5. és
1.3.3. pontját:

523/2015. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla területén négy
ítélőtáblai bírói és egy tanácselnöki álláshely
rendszeresítéséről
és a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról szóló 416/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról

A Tatabányai Törvényszék engedélyezett
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 38 fő,

járásbírósági bírói létszám összesen: 44 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Ítélőtábla területén négy
ítélőtáblai bírói és egy tanácselnöki álláshelyet 2015.
november 15-ei hatállyal rendszeresítek.

1.3.3. közigazgatási
létszáma: 5 fő.

és

munkaügyi

bírósági

bírói

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
összesen: 6 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
november 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
416/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.5. és 1.6.
pontját:

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

537/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Balassagyarmati
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
415/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat
módosításáról

A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
1.5. tanácselnöki létszáma: 27 fő,
1.6. ítélőtáblai bírói létszáma 55 fő

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 87 fő
A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámát 198 főben
határozom meg.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Balassagyarmati Törvényszék
területén egy törvényszéki bírói álláshelyet (16. számú)
2015. november 10-ei hatállyal megszüntetek.

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

535/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshellyé történő
átalakításáról
és a Tatabányai Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 398/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
november 10-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 415/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9.
pontját:
A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 7 fő,
Törvényszéki bírói létszám összesen: 16 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában

Bírói létszám mindösszesen: 49 fő
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A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett létszámát
227 főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

544/2015. (XI. 16.)OBHE számú
határozat
a Gyulai Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról
és a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 409/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Gyulai Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (67. számú) 2015.
november 16-ai hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé
átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2015.
november 16-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
409/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.2.5.
pontját:
A Gyulai Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 13 fő,
Törvényszéki bírói létszám összesen: 26 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 39 fő.
Járásbírósági bírói létszám összesen: 48 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
85/2015. (X.13.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
81/2015. (X.13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH bírák és igazságügyi alkalmazottak 2014. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről, valamint a bírák ellen
indult szabálysértési és büntetőeljárásokról szóló tájékoztatóját.

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

86/2015. (IX.8.) OBT
határozat

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Országos
Bírói Tanács delegált tagjainak beszámolóját az ENCJ
munkacsoportok párizsi alakuló üléséről.

82/2015. (X.13.) OBT
határozat

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Országos
Bírósági Hivatal tájékoztatóját a 2015. I. félévi ügyforgalmi adatokról.

87/2015. (X.13.) OBT
határozat

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Országos
Bírósági Hivatal tájékoztatóját a távközlési hálózat útján
lefolytatott távmeghallgatásról és távtolmácsolásról a civilisztikai eljárásokban tárgyú 6/2015. (X. 5.) OBH Elnöki
ajánlásról.

83/2015. (X.13.) OBT
határozat

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH tájékoztatóját az ügyfélkapcsolatok elektronizálásának tapasztalatairól

88/2015. (X.13.) OBT
határozat

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács Winklerné dr. Zelenák Edina
balassagyarmati járásbírósági bírót – kérelmére - 2015.
október 27. napjától 2016. január 26. napjáig mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól.

84/2015. (X.13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács tudomásul vette az OBH tájékoztatóját a 2015-ben indult bírósági Uniós és egyéb
pályázatok, projektek helyzetéről, tapasztalatairól.

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

dr. Bicskei Ferenc s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

Magyarország köztársasági elnöke

484/2015. (X. 15.) OBHE számú
határozat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján 2015. október
hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

dr. Juhász Esztert, a Győri Járásbíróság bíráját 2015. november 1. napjától határozatlan időre,
dr. Czédli Gergőt, a Csongrádi Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Oláh Zsoltot, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírósági titkárát,

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként

Szirbikné dr. Makó Tímea Andreát, az Orosházi Járásbíróság
bírósági titkárát,

a Kúrián

dr. Tóth László jogi főreferenst a 2015. november 1. napjától 2018. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá

dr. Török Judit kollégiumvezető-helyettesnek
2015. október 1. napjától kúriai tanácsos címet,

kinevezte,

a Miskolci Törvényszéken

dr. Szecskó József OBH-ba beosztott bírót 2015. október 13.
napjával,

Kisvárdainé dr. Orosházi Ágnes bírónak

dr. Podlócz Györgyöt, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2015. december
28. napjával - lemondására tekintettel,

2015. június 1. napjától,

dr. Révay Györgyné dr. Loy Ida Máriát, a Miskolci Törvényszék bíráját 2016. március 15. napjával,

dr. Lotz Marianne kollégiumvezetőnek,

a Győri Törvényszéken

2015. október 1. napjától címzetes táblabíró címet,

dr. Mohácsy Zsuzsannát, a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettesét 2016. március 31. napjával - nyugállományba helyezés
iránti kérelmére tekintettel bírói tisztségéből

a Szegedi Törvényszék illetékességi területén
Őzéné dr. Hajdú Máriának, a Szentesi Járásbíróság elnökének,

felmentette.

2015. október 1. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy

a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
Dávidáné dr. Bacsó Mariann, a Nyíregyházi Járásbíróság
bírája
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488/2015. (X. 20.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

címzetes törvényszéki bíró, e cím viselésére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján jogosult.
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. Oláh Zsolt
bírót – a 242/2015. (VI. 1.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. november 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
476/2015. (X. 13.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Hudvágner
András bírót - a 278/2015. (VI. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. november 1.
napjával a Pécsi Járásbíróságról a Pécsi Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

489/2015. (X. 20.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Tóth László
bírót – a 247/2015. (VI. 5.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. november 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

486/2015. (X. 20.) 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. Czédli Gergő bírót – a 258/2015. (VI. 11.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. november 1. napjával a Szegedi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

491/2015. (X. 27.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján – a 330/2015.
(VII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2015. november 1. napjával

487/2015. (X. 20.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

dr. Bakos Judit Ágnes bírót a Budai Központi Kerületi Bíróságról és
Velinskyné dr. Lovas Kinga Patrícia bírót a Budapesti IV.
és XV. Kerületi Bíróságról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Szirbikné dr.
Makó Tímea Andrea bírót – a 319/2015. (VII. 8.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2015. november 1. napjával a Makói Járásbíróságra osztom be.

a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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492/2015. (X. 27.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

496/2015. (X. 28.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján – a 331/2015.
(VII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2015. november 1. napjával

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Rábai
Krisztina bírót - a 273/2015. (VI. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. november 1.
napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

dr. Kassai Árpád Mihály bírót a Pesti Központi Kerületi
Bíróságról és

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

dr. Kárpátiné dr. Elsner Andrea bírót a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróságról
a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

500/2015. (X. 29.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Négyessy András Lászlót, a Kecskeméti Járásbíróság
csoportvezető bíráját a Kecskeméti Törvényszék elnökének indítványára – a Kecskeméti Törvényszék összevont
Cégbírósági és Peren Kívüli Csoport csoportvezetőjévé
történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2015. november 2. napjától a Kecskeméti
Törvényszékre áthelyezem.

493/2015. (X. 27.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Balláné dr.
Szentpáli Edit bírót - a 285/2015. (VI. 16.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. november 1. napjával a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

501/2015. (X. 30) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

494/2015. (X. 27.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kéri Zsuzsanna bírót - a 180/2015. (V. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. november 1.
napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth
Péter Tamás bírót - a 284/2015. (VI. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2015. november
1. napjával a Debreceni Járásbíróságról a Debreceni Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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517/2015. (XI. 9.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági
Közlöny 2015/6. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Fővárosi
Ítélőtábla elnöki állására a Bírósági Közlöny 2015/4. számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

KIJELÖLÉSEK

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

483/2015. (X. 15.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

521/2015. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Lukács Levente Jánost, a Szegedi Járásbíróság bíráját
a Szegedi Törvényszék elnökének indítványára – a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2015.
november 15. napjától a Hódmezővásárhelyi 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. Both Nórát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2015. november 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.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

530/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

506/2015. (XI. 5.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bc) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a bírói tanács a 15.§ (2) és
(2a) bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségének
nem kellő mértékben tett eleget – az Egri Járásbíróság
egy polgári ügyszakos bírói állás betöltésére a Bírósági
Közlöny 2015/7. számában a 373/2015. (VIII. 14.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom, és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján ismételten kiírom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Bazsika Ádámot, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2015. november 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIRENDELÉSEK

542/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

478/2015. (X. 14.) OBHE számú
határozat
bíró Pécsi Járásbíróságra történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
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477/2015. (X.14.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Hudvágner Andrást, - 2015. november 1. napjától
a Pécsi Járásbíróságról a Pécsi Ítélőtáblára áthelyezésre
kerülő bírót - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, 2015. november 1. napjától 2016. január 31. napjáig terjedő időtartamra, a Pécsi
Járásbíróságra kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szűcs Pétert, a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesét 2015.
október 15. napjától 2016. január 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

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

504/2015. (XI. 3.) OBHE számú
határozat
bíró Győri Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

502/2015. (X.30.) 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) bekezdésének h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül, hozzájárulásával – dr. Németh Balázs
veszprémi törvényszéki bírót, a 2016. január 1. napjától
2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Győri
Ítélőtáblára ismételten kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Veress
Lillát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját a 2015.
november 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

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

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

EGYÉB HATÁROZATOK
466/2015. (X.6.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

503/2015. (XI.2.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Zajácz László, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2015. november 1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Bozsó Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2015. november 30. napjával
megszüntetem és 2015. december 1. napjától a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 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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515/2015. (XI.5.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

történt áthelyezésére tekintettel - 2015. október 15. napjától határozatlan időre a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Nyiregyházi Juditot - a Fővárosi Törvényszékről történt áthelyezése tekintettel - 2015. október 15. napjától
határozatlan időre a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumába,
dr. Tóth Éva Ritát a 2015. november 1. napjától 2016.
március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Rainer Lillát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2015. november 7. napjától 2016.
május 6. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

kijelölte

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

dr. Keszthelyi Bernadettet, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát 2015.
október 15. napjától,

516/2015. (XI.6.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

dr. Tóth Éva Ritát, a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát 2015. november 1.
napjától,
dr. Igaz Barbarát, a Váci Járásbíróság bírósági titkárát 2015. november 1. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Bakos Réka
Ilona, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2015. december 1. napjától 2016. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Dobrádi Tímeát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2015. november 1. napjától határozatlan időre,
dr. Györe Viktort, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2015. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,
dr. Szabó Anita Tündét a 2015. november 2. napjától 2016.
április 30. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Pálfi Krisztinát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2015. november 1. napjától 2016. október 31.
napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári
Kollégiumába bírósági titkári munkakörbe,
Vitkovics Bálintot a 2015. november 2. napjától 2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék
Büntető Kollégiumába,
Debreczeny Flóra Dorottyát a 2015. november 2. napjától
2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Törvényszék Polgári Kollégiumába,
dr. Rédei Adriennt, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjét a
2015. november 2. napjától 2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra,
dr. Mészáros Ágnest, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjét,
bírósági ügyintézőt a 2015. november 2. napjától 2016. ok-

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A KÚRIA ELNÖKÉNEK,
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A Kúria elnöke
kinevezte

dr. Orosz Árpád Gábort, a Kúria tanácselnökét a 2015.
november 1. napjától 2021. október 31. napjáig terjedő
időtartamra a Kúria Polgári Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Keszthelyi Bernadettet - a Kaposvári Törvényszékről
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A Miskolci Törvényszék elnöke

tóber 31. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróságra,
Haberényi Darinkát a 2015. november 2. napjától 2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróságra,
dr. Bulla Bernadettet a 2015. november 2. napjától 2016.
október 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróságra,
dr. Balázs Beátát,
dr. Balázsy Péter Lászlót,
dr. Barna Lilit,
dr. Kaszás Lilla Laurát,
dr. Kindelmann Dóra Katát a 2015. november 2. napjától
2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe,

kinevezte

dr. Fekete Mátét,
dr. Sztanó Ágnes Mártát, a Miskolci Járásbíróság bírósági
fogalmazóit,
dr. Gáll Tímeát, a Kazincbarcikai Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2015. november 2. napjától határozatlan időre a
Miskolci Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,
dr. Pecsenye Mátét a 2015. november 2. napjától 2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

beosztotta

kinevezte
dr. Kóródi Balázst,
dr. Kovács Alexandrát,
dr. Mészáros Zsófiát,
dr. Mórocz Nellit a 2015. november 2. napjától 2016.
november 1. napjáig terjedő időtartamra a Nyíregyházi
Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe,

dr. Szilágyi Sarolta Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság általános elnökhelyettesét - vezetői tisztségéről történő lemondására figyelemmel - 2015. október 9. napjától
határozatlan időre a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói
munkakörbe.
A Kaposvári Törvényszék elnöke

kijelölte

dr. Margitics Istvánt, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját,
dr. Szilvási Pétert, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját
2015. november 5. napjától nyomozási bírónak.

kinevezte
dr. Hoppár Kírát a 2015. november 2. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Kaposvári Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A Pécsi Törvényszék elnöke

A Kecskeméti Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

dr. Bence Krisztinát a 2015. október 15. napjától 2021.
október 14. napjáig terjedő időtartamra a Pécsi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

Takácsné dr. Pető Juditot, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2015. szeptember 21. napjától 2016.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Járásbíróságra,
Vigné dr. Fekecs Enikőt, a Kecskeméti Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági ügyintézőjét a 2015. szeptember 21. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,
Szalontai Mátét, a Kecskeméti Törvényszék bírósági ügyintézőjét, a 2015. szeptember 1. napjától 2015. december 31.
napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Járásbíróságra,
dr. Tóth Dalmát, a Kiskőrösi Járásbíróság bírósági ügyintézőjét a 2015. szeptember 1. napjától 2015. december 31.
napjáig terjedő időtartamra a Kalocsai Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A Szegedi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Tarics Csillát, a Szegedi Járásbíróság bírósági ügyintézőjét 2015. október 1. napjától határozatlan időre a
Szegedi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
kijelölte

dr. Tarics Csillát, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkárát
2015. október 7. napjától büntető, polgári (gazdasági) és
szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
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A Szekszárdi Törvényszék elnöke

PÁLYÁZATOK

kinevezte

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Decsi Ágnes Esztert 2015. október 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá.

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 Szolnoki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bedő Pétert a 2015. október 15. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Járásbíróságra,

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.

dr. Pástét Ritát a 2015. november 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Szolnoki Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

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

kijelölte

dr. Bedő Pétert, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát 2015. október 26. napjától szabálysértési ügyekben
egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
A Szombathelyi Törvényszék elnöke

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.

kinevezte

dr. Szentgyörgyvári Tamást,
dr. Tóth Tamást 2015. november 1. napjától határozatlan időre a Szombathelyi Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A Balassagyarmati Törvényszék elnöke

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 Bírósági Közlöny 2015/5. számában, a Salgótarjáni
Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (24. számú)
betöltésére kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy a pályázati határidőben egy érvényes pályázat sem érkezett
- eredménytelenné nyilvánította.
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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.

Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A 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 bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A pályázathoz csatolni kell:

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.

1.

az önéletrajzot,

2.

2 db igazolványképet,

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,

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.

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,

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.

5.

jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,

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

A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén
a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,

A bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt
feltételeket.

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 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-

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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Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a Fővárosi Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (polgári és büntető ügyszakban az időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
A Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékekkel való szakmai kapcsolat erősítése,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a „Jelentkezési segédlap”
kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja 16.30 óra.

518/2015. (XI. 9.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Ítélőtábla elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

543/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
a Tatabányai Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Tatabányai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot
hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Ítélőtábla
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,
−
az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési

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.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának (büntető ügyszakban ) van jelentősége.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatabányai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket
úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Tatabányai Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (civilisztikai ügyszakban a törvényszék első fokán az egy
tárgyaló tanácsra jutó befejezett peres ügyek számának
növelése, első fokon a gazdasági és felszámolási peres
ügyek, másodfokon a polgári peres ügyek időszerűségének javítása)
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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 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, az ítélőtábla
elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott
közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 11. napja 16.30 óra.

2. a Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos tanácselnöki álláshely (95. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának (polgári ügyszakban, továbbá a Kúrián, ítélőtáblán polgári ügyszakban, illetve személyhez fűződő jogok megsértése
iránt indult, sajtó-helyreigazítási, valamint adatvédemi
ügyekben szerzett bírói gyakorlatnak) van jelentősége.

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

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Ítélőtáblán egy katonai tanácselnöki
álláshely (22. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
katonai bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
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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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 15. napja 16.00 óra.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

1. a Nagykőrösi Járásbíróság elnöki álláshelyének
(88. számú) betöltésére.

2. a Monori Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (98. 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 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 Monori Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

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

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
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- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 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 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 Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 15. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 20. napja.

A pályázatot beadásának helye:
Monori Járásbíróság Elnöki Titkársága (2201 Monor, Pf.
3.).

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium csoportvezető bírói álláshely (111. számú) betöltésére.

2. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
büntető ügyszakos csoportvezető bírói álláshely
(650. 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 pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
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524/2015. (XI. 13.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

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

A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (23. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a munkajog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 20. napja.
A pályázatot beadásának helye:
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1211 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 78-82.).

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

525/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
495/2015. (X. 27.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Pécsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (58. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (582. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja 16.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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526/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

528/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
két közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A Fővárosi Ítélőtáblán egy katonai bírói (94. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon két
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (772., 773.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

Az állásra az pályázhat, aki a Magyar Honvédség hivatásos tisztje, vagy rendelkezik a Magyar Honvédség által
kiállított egészségügyi fizikai és pszichikai alkalmassági
igazolással.

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

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött,
valamint a katonai bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

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

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

531/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

527/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

Az Egri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (37. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (93. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött,
illetve az élet- és testi épség elleni, valamint gazdasági
bűncselekmények körében szerzett bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Járásbíróság Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
utca 3.).

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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532/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

534/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (52.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (699. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)

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

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

536/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

533/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Balassagyarmati
Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (42. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Balassagyarmati Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (36. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki
Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17.)

A pályázat benyújtásának helye:
Balassagyarmati Járásbíróság Elnöki Titkársága (2660
Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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538/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

540/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
két ítélőtáblai bírói álláshelyre
A Fővárosi Ítélőtáblán két ítélőtáblai bírói (91., 92. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói (663. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakban eltöltött,
továbbá a személyhez fűződő jogok megsértése iránt
indult sajtó-helyreigazítási, adatvédelmi ügyekben szerzett, továbbá az öröklési perek körében folytatott bírói
gyakorlat tartamának van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja 16.00 óra

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. január 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1211 Budapest Rákóczi Ferenc u. 78-82.).

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

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

541/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

539/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (471. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (544. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2016. május 15. napjáig
elhalasztom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja 16.00 óra.

545/2015. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 25.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Gyulai Törvényszéken egy törvényszéki bírói (67. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntetőjog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2015. december 15. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke
sugárút 38.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HÍREK
Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Hámori Andreának, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírájának az AB 202578 számú bírói igazolványa,
Végh Cecíliának, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének
a BA 176642 számú,
Balázs Lászlónak, az Országos Bírósági Hivatal Műszaki
Főosztály Gondnoksági és Gépjármű Üzemeltetési Osztálya fizikai dolgozójának a BA 179719 számú,
Dávid Gizellának, Pesti Központi Kerületi Bíróság tisztviselőjének a BA 180578 számú,
Mag Évának, a Békéscsabai Járásbíróság tisztviselőjének
a BA 182419 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa,
Az igazolványok érvénytelenek.
Bélyegző érvénytelenítése
a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság „Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság *Pécs*10” feliratú
körbélyegzője elveszett.
A bélyegző érvénytelen.
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