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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

8

1/2016. (I. 29.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
2015. évi rendjéről
2/2016. (I. 29.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról
AJÁNLÁS

17

1/2016. (II. 15.) OBH elnöki ajánlás a bírósági vezetők, bírák és igazságügyi alkalmazottak
szabadságolási rendjéről
HATÁROZATOK

17

33/2016. (I. 28.) OBHE számú határozat a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető
túlbetöltések iránti kérelmek elbírálásáról
40/2016. (I. 29.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 402/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról
45/2016. (II. 3.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
59/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat a 2016. évi szabadságolási renddel kapcsolatos szervezési
feladatokról 60/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshely rendszeresítéséről és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 411/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

19

1/2016. (I.11.) OBT határozat
2/2016. (I.11.) OBT határozat
3/2016. (I.11.) OBT határozat
4/2016. (I.11.) OBT határozat
5/2016. (I.11.) OBT határozat
6/2016. (I.11.) OBT határozat
7/2016. (I.11.) OBT határozat
8/2016. (I.11.) OBT határozat
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9/2016. (I.11.) OBT határozat
10/2016. (I.11.) OBT határozat
11/2016. (I.11.) OBT határozat
12/2016. (I.11.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

21

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

21

CÍMADOMÁNYOZÁS
29/2015. (I. 22.) OBHE számú határozat a 2016. január hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
1/2016. (I. 4 .) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
2/2016. (I. 4.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
3/2016. (I. 4.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
27/2016. (I. 19.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
39/2016. (I. 29.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
48/2016. (II. 8.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
21/2016. (I. 18.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
22/2016. (I. 18.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkárok
kijelöléséről
28/2016. (I. 21.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkárok kijelöléséről
30/2016. (I. 25.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkár kijelöléséről
31/2016. (I. 26.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
43/2016. (II. 2.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkárok kijelöléséről
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44/2016. (II. 2.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről
53/2016. (II. 10.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/D.§ban meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
15/2016. (I. 18.) OBHE számú határozat bírák Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő kirendeléséről
32/2016. (I. 28.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendelésének

41/2016. (II. 2.) OBHE számú határozat bíráknak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
42/2016. (II. 2.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról
46/2016. (II. 4.) OBHE számú határozat bíró Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
EGYÉB HATÁROZATOK
605/2015. (XII.21.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
608/2015. (XII.21.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
5/2016. (I.4.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
10/2016. (I.11.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
13/2016. (I.12.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról 49/2016. (II.8.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró beosztásának megszüntetéséről és a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

27

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
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A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
47/2016. (II. 4.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
69/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
72/2016. (II. 17.) OBHE számú határozat a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
73/2016. (II. 17.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék elnöki állásának pályázati kiírásáról
74/2016. (II. 17.) OBHE számú határozat a Győri Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
34/2016. (I. 28.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
35/2016. (I. 28.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
36/2016. (I. 28.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon egy

37/2016. (I. 28.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szekszárdi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
38/2016. (I. 28.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
50/2016. (II. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
51/2016. (II. 9.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Vásárosnaményi Járásbíróságon egy

52/2016. (II. 9.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
61/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat

Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi

6
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Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
62/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon két közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
63/2015. (II. 15.) OBHE számú határozat a Nagykanizsai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
64/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
65/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
66/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
67/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
68/2016. (II. 15.) OBHE számú határozat a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK
EGYÉB PÁLYÁZATOK
Végrehajtási ügyintézői pályázat
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Veszprémi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK
1/2016. (I. 29.) OBH utasítás
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának
2015. évi rendjéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a
következő utasítást adom ki:
1.§ Az utasítás hatálya
a) a
Magyarország
központi
költségvetéséről
szóló törvénynek a Bíróságok fejezetében eredeti
előirányzatként
megállapított
fejezeti
kezelésű
előirányzatokra,
b) a költségvetési évet megelőző évek központi
költségvetéséről szóló törvényeiben a Bíróságok
fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok
költségvetési maradványára és
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
a Bíróságok fejezetében a költségvetési év során
megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok]
terjed ki.
2. § A Bíróságok fejezetébe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának szabályait a Melléklet
tartalmazza.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
4. § Hatályát veszti a 2013. évi fejezeti kezelésű
előirányzatok
felhasználásának
rendjéről
szóló
szabályzatról szóló 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítás.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Melléklet a 1/2016. (I. 29.) OBH utasításához
VI. Bíróságok 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Áht.
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcím
név

Előirányzat
célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai
unós
forrásból
finanszírozott
költség-vetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2

Fejezeti kezelésű
előirányzatok

3

Beruházás

4

331228

Budapest
Környéki
Törvényszék
épületének
rekonstrukciója

Az
előirányzat
aBudapest
Környéki
Törvényszék
épületének
rekonstrukciójával
összefüggésben
felmerült
költségek,
iletvea
törvényszék
más
épületben
való
elhelyezésével
összefüggő
kiadások
fedezetéül
szolgál

Budapest
Környéki
Törvényszék,
Magyar
Nemzeti
VagyonkezelőZrt.

hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés

9

előirányzatátcsoportosítás
alapján,
vagyközvetlen
kifizetésselegy
összegben
vagy
részletekben
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227250

6

347951

7

284378

Igazságszolgáltatás
beruházásai
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épület
beruházások,
felújítások
fejezeten
belül,

Kúria,
Ítélőtáblák,
Törvényszékek,
Oszágos
Bírósági
Hivatal
(a
továbbiakban
OBH)

támogatási
szerződés

előirányzatátcsoportosítás
alapján,
vagyközvetlen
kifizetésselegy
összegben
vagy
részletekben

Igazságszolgáltatás
működtetése

központi
kezelésbe
vontüres
álláshelyekre
jutótörvény
szerinti
iletmények
előrenem
látható
dologi
kiadások

Kúria,
Ítélőtáblák,
Törvényszékek,
OBH

támogatási
szerződés

előirányzatátcsoportosítás
alapján,
vagyközvetlen
kifizetésselegy
összegben
vagy
részletekben

Fejezeti tartalék

A
költségvetési
törvényben
jóváhagyott
fejezeti
tartalékképzési
kötelezettségre
nyújt
fedezetet

Magyarország
2015.évi
központi
költségvetéséről
szóló
2014.éviC.
törvény
19.§(8)
bekezdése
alapjánaz
Országgyűlés
határozatban
adott
jóváhagyásával

előirányzatátcsoportosítás
alapján,
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2/2016. (I. 29.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

javaslatot tehet. Az OBH elnöke vagy elnökhelyettese
által megjelölt témát napirendre kell venni.
(4) A főosztályvezetői értekezleten valamennyi főosztály
vezetője jelen van. Egy főosztályról indokolt esetben
több vezető is jelen lehet.
(5) A főosztályközi értekezleten a szervezeti egységek
vezetői meghatározzák azokat a feladatokat, amelyek
több szervezeti egység tevékenységét érintik, valamint
előmozdítják a közös feladatok hatékony végrehajtását.
(6) Az értekezleteken elhangzottakról emlékeztető
készül, amelyet
a) főosztályi értekezlet esetén a főosztályvezető;
b) főosztályközi értekezlet esetén a Szervezetfejlesztési
és Koordinációs Főosztály vezetője
megküld az OBH elnökének és elnökhelyetteseinek.”

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Országos Bírósági Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők
szerint módosítja.
1. §
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás (a
továbbiakban: SzMSz) 12 – 13. §-a és az azt megelőző
alcím cím helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §
Az SzMSz 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„OBH vezetői értekezlet

„23. § (1) Az Elnöki Kabinet az OBH elnökének közvetlen
irányításával komplex módon, kötelező jelleggel közvetíti
az OBH szervezeti egységei részére az OBH elnökének
utasításait és nyomon követi, valamint ellenőrzi azok
végrehajtását.
(2) Az Elnöki Kabinet
a) közvetlenül támogatja az OBH elnökének munkáját;
b) közreműködik az OBH elnöke döntéseinek
előkészítésében, ennek érdekében koordinálja a
döntések meghozatalához szükséges dokumentációk
összeállítását, nyomon követi a döntések végrehajtását;
c) közreműködik a stratégiai feladatok végrehajtásában;
d) ellátja az OBH elnöke feladatainak teljesítéséhez
szükséges szervezési, ügyviteli, technikai teendőket;
e) együttműködik az OBH szervezeti egységeivel, a
bíróságokkal, az igazságszolgáltatásban közreműködő
hivatásrendekkel, valamint egyéb hazai és nemzetközi
szervezetekkel;
f)
koordinálja
az
OBH
elnöke
beszámolási
kötelezettségére vonatkozó tevékenységet.
(3) Az OBH elnökének titkársága az Elnöki Kabinet
közvetlen irányításával a logisztikai és ügyviteli feladatok
részeként:
a) nyilvántartja, figyelemmel kíséri és szervezi az OBH
elnöke hivatalos elfoglaltságait és programjait, ezek
előkészítéseként beszerzi a szükséges háttéranyagokat,
egyéb információkat;
b) kezeli az OBH elnökéhez közvetlenül érkező leveleket,
meghívókat;
c) kezeli az OBH elnökének bemutatott iratokat;
d) figyelemmel kíséri az OBH elnöke által meghatározott
határidőket, gondoskodik azok betartásáról.”

12. § (1) Az OBH elnöke a vezetői munka
folyamatosságának biztosítása érdekében szükség
szerint vezetői értekezletet tart. Az értekezlet résztvevői:
a) az elnökhelyettesek;
b) a főosztályvezetők és a főosztályvezető-helyettesek;
c) az elnöki biztosok;
d) az elnök által meghívott más személyek.
(2) A vezetői értekezlet napirendjén az OBH működésével
összefüggő stratégiai és operatív döntéseket igénylő
kérdések, továbbá a több szervezeti egység feladatkörét
érintő, koordinációt igénylő ügyek szerepelnek. A vezetői
értekezlet napirendjét az OBH elnöke határozza meg.
(3) A vezetői értekezlet előkészítése, napirendjének
összeállítása a Szervezetfejlesztési és Koordinációs
Főosztály feladata.
(4)
A
vezetői
értekezleten
hozott
döntések
végrehajtásáról, a feladat elvégzésére kitűzött határidő
lejártát követően, a soron következő vezetői értekezleten
kell beszámolni.
Főosztályi és főosztályközi értekezlet
13. § (1) Az OBH főosztályai legalább kéthetente
értekezletet tartanak, amelyen egyeztetik a feladatok
ütemezését, felelőseit, továbbá az OBH elnöke részére
készítendő heti jelentések eredményeit.
(2) A főosztályi értekezletet a főosztályvezető vagy a
főosztályvezető-helyettes hívja össze.
(3) A főosztályközi értekezleteket szükség szerint,
de legalább havonta kell megtartani. A főosztályközi
értekezletet a Szervezetfejlesztési és Koordinációs
Főosztály vezetője hívja össze. Az értekezlet napirendjére
bármely
főosztályvezető,
főosztályvezető-helyettes
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3. §

Felügyelettel;
hd)
összeállítja
az
OBH
felsővezetőinek
és
főosztályvezetőinek az országos ügyeleti beosztását, és
részt vesz annak végrehajtásában.

Az SzMSz 28. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Szervezetfejlesztési és Koordinációs Főosztály

(3) A Rendezvényszervezési Csoport:
a) lebonyolítja az egyes központi, elnöki részvétellel
zajló és más belső, dolgozói rendezvényeket;
b) végzi az ezekhez kapcsolódó protokoll-, külső és
belső rendezvényszervezési tevékenységet, ellátja ezek
adminisztrációját, a központi tárgyalók foglalását;
c) ellátja az OBH értekezleteivel, rendezvényeivel
összefüggő szervezői feladatokat, a kapcsolódó
szolgáltatások megrendelését és adminisztrációját.

28. § (1) A Szervezetfejlesztési és Koordinációs
főosztály végzi az OBH szervezetfejlesztéssel és
szervezetszabályozással,
rendezvényszervezéssel,
valamint az iratok kezelésével kapcsolatos feladatokat.
(2) A Szervezetfejlesztési és Szervezetszabályozási
Osztály:
a) ellátja az OBH Szervezeti és Működési Szabályzatának
és mellékleteinek kidolgozását, felülvizsgálatát;
b) végzi a bíróságok szervezeti és működési szabályzatai
kétévenkénti módosításának a jóváhagyásra történő
előterjesztésével kapcsolatos feladatokat;
c)
elkészíti
az
OBH
további
szabályzatainak
normaszövegét a szabályzat szakmai tartalmáért felelős
szervezeti egységekkel együttműködve;
d) nyilvántartja az OBH elnökének normatív utasításait
és egyéb intézkedéseit;
e) kidolgozza, és az OBH elnöke elé terjeszti az OBH
szervezetfejlesztésére vonatkozó javaslatait;
f) koordinálja az OBH elnöke által jóváhagyott
szervezetfejlesztési
javaslatok
megvalósításához
szükséges intézkedések végrehajtását;
g) összegzi a törvényszékek által kijelölt bírák
titkos információgyűjtéssel és titkos adatszerzéssel
kapcsolatos igazgatási tapasztalatait;
h) az OBH elnökének közvetlen irányításával ellátja:
ha) az OBH, az ítélőtáblák és a törvényszékek
honvédelmi,
polgári
és
katasztrófavédelmi
tevékenységével
kapcsolatos
központi
tervezési,
igazgatási és koordinációs feladatokat; kapcsolatot
tart a védelmi igazgatás központi szerveivel, az érintett
minisztériumokkal, továbbá az OBH elnökének kijelölése
alapján munkatársi tagként részt vesz a Honvédelmi
Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoportban;
hb) közreműködik az OBH nemzetbiztonsági témakörrel
kapcsolatos feladatainak szabályozásában, és az OBH
elnökének kinevezési jogkörébe tartozó vezetőket
illetően előkészíti a nemzetbiztonsági ellenőrzésre
vonatkozó iratokat;
hc) a minősített adat védelméről szóló törvény
szabályainak megfelelően ellátja az ítélőtáblákon és
a törvényszékeken felállításra kerülő, a minősített
iratok ügykezelését végző irodák (TÜK) működésével,
feltételeinek
megteremtésével,
szabályozásával
kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, továbbá
az OBH biztonsági vezetői tevékenységét; ennek során
folyamatos kapcsolatot tart a Nemzeti Biztonsági

(4) A Központi Iroda:
a) iktatja, és az iratkezelési szabályzatnak megfelelően
kezeli az OBH szervezeti egységeitől átvett, illetve külső
szervektől vagy személyektől érkezett iratanyagokat,
intézkedik azok továbbításáról a hivatali szervezetek
részére, végzi azok utasítás szerinti irattározását,
b) felügyeli a postaelosztó tevékenységét,
c) előkészíti az iratkezelési rendszer korszerűsítését,
d) a minősített adat védelméről szóló törvényben és
annak végrehajtási rendeletében, valamint az OBH
elnökének a minősített adatok védelmére vonatkozó
biztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a
biztonsági vezető irányításával, felügyeletével végzi a
minősített adatok kezelésével kapcsolatos ügykezelői
feladatokat.”
4. §
Az SzMSz a következő 28/A. §-sal és az azt megelőző
alcím címmel egészül ki:
„Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya
28/A. § (1) A Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya ellátja az OBH és a bírósági szervezet
központi kommunikációjával kapcsolatos feladatokat,
továbbá ápolja és mélyíti az OBH és a bírósági szervezet
nemzetközi kapcsolatait.
(2) A Kommunikációs Osztály feladata az OBH elnökének
stratégiájához igazodó, közérthető és folyamatos külső
és belső kommunikáció fenntartása. Ennek keretében:
a) szervezi a közvélemény előtt – a hazai és szükség
szerint a nemzetközi sajtó közreműködésével – az OBH
és a bírósági szervezet tevékenységének bemutatását;
b) előkészíti és szervezi az OBH vezetőinek sajtóval
kapcsolatos tevékenységét;
c) elkészíti az OBH közleményeit és gondoskodik
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megjelenésükről;
d) folyamatosan figyelemmel kíséri a sajtónak a
bíróságokkal és az OBH-val kapcsolatos híradásait, ezek
tapasztalatait elemzi és értékeli;
e) kapcsolatot tart a bíróságok sajtószóvivőivel, továbbá
más állami szervek kommunikációért felelős szervezeti
egységeivel és a televíziók, a rádiók, a hírügynökségek,
az internetes és a nyomtatott lapok szerkesztőségeivel;
f) ellátja az OBH rendezvényeinek sajtónyilvánosságához
kapcsolódó feladatokat;
g) szerkeszti a bíróságok központi honlapját és intranet
oldalát, valamint az OBH intranet oldalát;
h) koordinálja az egyes bíróságok internetes
honlapjainak működését;
i) minden év október 31. napjáig kommunikációs
stratégiát készít a következő év vonatkozásában;
j) gondoskodik a kommunikációs stratégiában
meghatározott
intézményi
üzenetek
rendszeres
aktualizálásáról.

(2) Ennek érdekében a MIA
a) koordinálja az OBH főosztályaival és osztályaival
történő együttműködést;
b) gondoskodik a feladatkörébe tartozó OBH elnöki
intézkedések tervezeteinek előkészítéséről;
c) együttműködik az egyetemek jogi karaival, a jogi
továbbképző intézetekkel és a doktori iskolákkal,
valamint a jogászképzésben részt vevő hazai és
nemzetközi szervezetekkel;
d) a Képzési Osztály koordinálásával együttműködik az
igazságügyi képzés tárgyában a jogász- és bíróképzést
végző nemzetközi szervezetekkel;
e) véleményezi a működését érintő jogszabályokat,
szabályzatokat és szerződéseket;
f) közreműködik az OBH elnöke féléves és éves
beszámolóinak elkészítésében.
(3) A Képzési Osztály:
a) kidolgozza a bírósági vezetők, a bírák és az
igazságügyi alkalmazottak központi oktatásának és
továbbképzésének módszereit;
b) koordinálja és ellenőrzi a törvényszékek és az
ítélőtáblák által szervezett helyi és regionális képzéseket;
c) ellátja a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
központi képzésének feladatait;
d) ellátja a képzések akkreditációjával kapcsolatos
feladatokat;
e) nyilvántartja az egyéni képzési tervek és a képzéseken
részt vevők adatait;
f) előkészíti az éves központi oktatási tervet és
elfogadását követően intézkedik annak végrehajtásáról;
g) megszervezi és lebonyolítja a bírósági fogalmazók
felvételi versenyvizsgáját;
h) közreműködik a képzésekkel kapcsolatos támogatási
pályázatok előkészítésében és részt vesz azok
végrehajtásában;
i) a képzések témájában kapcsolatot tart és
együttműködik a felkért előadókkal, a bíróságok
oktatásfelelőseivel és instruktoraival, valamint az
egyetemek és a jogászi hivatásrendek képviselőivel;
j) ellátja a központi képzésekhez kapcsolódó egyéb (pl.
rendezvényszervezési) feladatokat;
k) ellátja az igazolások kiállításával kapcsolatos
feladatokat;
l) a nemzetközi képzésekkel kapcsolatban:
la) ellátja a nemzetközi képzési programok és ösztöndíjak
meghirdetésével
és
szervezésével
kapcsolatos
feladatokat; ennek keretében összehangolja a magyar
bírói kar és az európai uniós tagállamok képzési,
továbbképzési feladatait, meghirdeti és összegzi a hazai
igényeket, gondoskodik azok végrehajtásáról,
lb) közreműködik a nemzetközi forrásból támogatott
képzési projektek bírósági végrehajtásával kapcsolatos

(3) A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya:
a) szervezi és koordinálja a bíróságok, az OBH és az OBT
nemzetközi kapcsolatait;
b) előkészíti az OBH elnökének és elnökhelyettesének,
az OBT elnöke és tagjai hivatalos külföldi útjait és a
hozzá érkező külföldi vendégek programjait;
c) segíti az OBH kapcsolatépítését a külországi
partnerekkel, továbbá a Budapestre akkreditált
diplomáciai
képviseletekkel
és
nemzetközi
szervezetekkel;
d) ellenőrzi a nemzetközi rendezvények, konferenciák
megszervezését és lebonyolítását;
e) kapcsolatot tart a partnerországok bírósági igazgatási
szerveivel és nemzetközi szervezetekkel;
f) koordinálja az OBH és a bíróságok szakértőinek
részvételét az európai uniós munkabizottságok
munkájában;
g) koordinálja az OBH által kiírt nemzetközi ösztöndíj
programjait;
h) segíti az európai jogi szaktanácsadók koordinátorának
munkáját;
i) minden év október 31. napjáig elkészíti a következő év
nemzetközi stratégiáját.”
5. §
Az SzMSz 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A MIA az OBH főosztályi jogállású szervezeti
egysége, amelyet főosztályvezetőként igazgató vezet.
Feladata a bírák és igazságügyi alkalmazottak, továbbá
törvényben meghatározott más személyek központi
képzésének biztosítása, valamint a bíróságok regionális
és helyi képzési feladatainak összehangolása.
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tapasztalatokról havonta tájékoztatót készít;
f) koordinálja és ellenőrzi az OBH funkcionális
főosztályának és osztályának a MIA épületében
feladatokat ellátó munkatársainak munkáját;
g) ellátja a rendezvények kivitelezését.”

feladatok megoldásában és koordinálásában,
lc) összegyűjti, rendszerezi, nyilvántartja és további
hasznosításra megküldi a Nemzetközi Kapcsolatok
Osztályának az utazások és a fogadások tapasztalatait,
ld)
előkészíti
és
lebonyolítja
a
nemzetközi
rendezvényeket, konferenciákat,
le) intézi a bíróságok munkájához szükséges külföldi
dokumentációk, írásos információk beszerzését,
lf) rendszeresen kapcsolatot tart a partnerországok
bírósági képzési szervezeteivel;
m) a Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztályának munkáját segítve ellátja a szervezési és
ügyintézési feladatokat.

6. §
Az SzMSz 4. melléklete helyébe jelen utasítás melléklete
lép.
7. §
Az SzMSz 6. mellékletében a Munkaidőkeret alcím
helyébe a következő alcím lép:

(4) A Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály:
a) koordinálja a MIA tudományszervezési munkáját;
b) a tudományszervezési feladatok ellátása érdekében
kapcsolatot tart az egyetemek jogi karaival, doktori
iskoláival és továbbképző intézeteivel;
c) ellátja az OBH szakmai folyóiratának szerkesztésével
kapcsolatos feladatokat;
d) működteti a bíróságok központi könyvtárát, és
koordinálja a bírósági könyvtárak együttműködését;
e) együttműködik a bírósági elnökökkel a bírósági
könyvtári rendszer működtetésében;
f) kidolgozza és ellátja a bírósági könyvtárosok
továbbképzési feladatait;
g) rendszerezi és nyilvántartja a nyomtatott és
digitális jogi szakirodalmat, működteti a bírák szakmai
adatbázisát (Jogi tudásbázis);
h) hazai és nemzetközi szakirodalmi információs
szolgáltatást nyújt a bíróságok részére;
i) közreműködik a nyomtatott és digitális oktatási
segédanyagok összeállításában;
j) részt vesz a távoktatásos képzések anyagának
kidolgozásában és végrehajtásában;
k) működteti az OBH digitális nyomdáját.

„Munkaidőkeret
A MIA recepcióján, konyháján, éttermében és büféjében
dolgozó igazságügyi alkalmazottak munkaidejét – az Iasz.
44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a munkáltatói
jogkör gyakorlója egy havi munkaidőkeretben állapítja
meg, a napi 8 óra munkavégzés alapulvételével.
A
Műszaki
Főosztályon
a
gépkocsivezetők
munkaidejét – az Iasz. 44. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján – a munkáltatói jogkör gyakorlója egy havi
munkaidőkeretben állapítja meg, a készenléti jellegű
munkakörre figyelemmel legfeljebb napi 12 óra
munkavégzés alapulvételével.
A munkaidő a munkanapokra – munkaidőkeret
alkalmazása esetén – egyenlőtlenül is beosztható. Ilyen
esetben a napi munkaidő a felek külön megállapodása
alapján legfeljebb napi 24, heti 72 óra, 4 óránál
rövidebb nem lehet. A napi munkaidő beosztása az Mt.
rendelkezéseire figyelemmel történik.
A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját a
Szolgáltatási Osztály, valamint a Gondnoksági és
Gépjármű Üzemeltetési Osztály vezetője által készített –
a MIA és a Műszaki Főosztály vezetője által jóváhagyott
– munkaidő-beosztást a MIA, illetve a Műszaki Főosztály
nyilvántartja, és legalább hét nappal korábban, legalább
egy hétre vonatkozóan írásban közli a munkavállalóval.
A munkavállaló a munkaidő-beosztás tudomásulvételét
aláírásával igazolja. A MIA, illetve a Műszaki Főosztály a
nyilvántartást – egyeztetve a rendkívüli munkavégzésről
készült kimutatással – a távolléti jelentéssel egyidejűleg
havonta a Gazdálkodási Főosztály részére megküldi.

(5) A Szolgáltatási Osztály:
a) koordinálja a MIA épületének fenntartásával,
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos
teendőket,
gondoskodik
a
rendeltetésszerű
működtetésről és annak ellenőrzéséről;
b) ellátja a MIA éttermi részlegének vezetésével és
az éttermi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos
feladatokat, irányítja a konyha működését;
c) elvégzi a MIA szállodai részlegének vezetésével
összefüggő feladatokat, és irányítja a recepció
tevékenységét;
d) ellátja a MIA műszaki és karbantartási részlegének
vezetésével összefüggő feladatokat;
e) az üzemeltetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződések
keretében ellátott feladatok során együttműködik a
vállalkozókkal, figyelemmel kíséri tevékenységüket és a

Szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály eltérő
rendelkezése hiányában a munkaidőkeretben végzett
munka nem számít rendkívüli munkavégzésnek,
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valamint több műszakos munkarendnek sem, így
szabadidő megváltására vagy díjazás kifizetésére, illetve
műszakpótlékra nem jogosít.”
8. §
Az SzMSz
a) 3. melléklet A) pont (2) alpontjában a „Sajtó
és Kommunikációs Osztály” szövegrész helyébe a
„Kommunikációs Osztály”;
b) 3. melléklet A) pont (4) alpont a) alpontjában
a „Koordinációs Főosztály” szövegrész helyébe a
„Szervezetfejlesztési és Koordinációs Főosztály”
szöveg lép.
9. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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16

Országos
Nyilvántartási Iroda

Létszám- és
Bérgazdálkodási
Osztály

Hivatali Osztály

Országos
Nyilvántartási és
Ügyfélkapcsolati
Osztály

Jogszabályvéleményezési
Osztály

Statisztikai Elemző
Osztály

Melléklet a 2/2016. (I. 29.) OBH utasításhoz
„4. melléklet a 11/2013. (XII. 31.) OBH utasításhoz

Jogi Képviseleti
Osztály

Bírósági Osztály

Elektronikus
Szabályozási és
Fejlesztési Osztály

Igazgatási Osztály

Emberi Erőforrás
Gazdálkodási
Főosztály

Elektronikus
Eljárások Főosztálya

Bírósági Főosztály

Ellenőrzési
Főosztály

Elnöki biztos

Nemzetközi
Kapcsolatok
Osztálya

Kommunikációs
Osztály

Kommunikációs és
Nemzetközi
Kapcsolatok
Főosztálya

Központi Iroda

Rendezvényszervezési
Csoport

Szervezetfejlesztési és
Szervezet-szabályozási
Osztály

Gondnoksági és
Gépjármű
Üzemeltetési Osztály

Biztonságtechnikai
Osztály

Épületfejlesztési és
Fenntartási Osztály

Hivatali Gazdasági
Osztály

Hivatali
Informatikai
Osztály

Alkalmazás
Üzemeltetési
Osztály

Alkalmazásfejlesztési
Osztály

Országos
Infrastruktúra
Osztály

Fejezeti
Költségvetési
Osztály

Kontrolling Osztály

Informatikai
Főosztály

OBH ELNÖKHELYETTESE

Gazdálkodási
Főosztály

OBH ELNÖKE

Műszaki
Főosztály

OBH ELNÖKHELYETTESE

Szervezetfejlesztési
és Koordinációs
Főosztály

Elnöki Kabinet

Projekt
Megvalósítási és
Fenntartási Osztály

Projekttervezési
Osztály

Projektiroda

Szerződéses
Kapcsolatok
Osztálya

Közbeszerzések
Osztálya

Közbeszerzések
és Szerződéses
Kapcsolatok
Főosztálya

OBH ELNÖKHELYETTESE

Szolgáltatási
Osztály

Tudományszervezési és
Dokumentációs
Osztály

Képzési Osztály

Magyar
Igazságügyi
Akadémia
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civilisztikai ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
közigazgatási ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
munkaügyi ügyszakban (1 fő)
2. a Budapest Környéki Törvényszék részére 8 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági
Kollégiumában (1 fő),
•
a
Budakörnyéki
Járásbíróságon
civilisztikai
ügyszakban (1 fő),
•
a Monori Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (2 fő),
•
a Ceglédi Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (1 fő),
•
a Ceglédi Járásbíróságon büntető ügyszakban (1 fő),
•
a Ráckevei Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban (2 fő)
3. a Debreceni Törvényszék részére 2 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Hajdúböszörményi Járásbíróságon civilisztikai
ügyszakban (1 fő),
•
a Debreceni Járásbíróságon büntető ügyszakban (1 fő)
4. a Szombathelyi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását a Sárvári Járásbíróságon
civilisztikai ügyszakban,
5. a Kecskeméti Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Kecskeméti Járásbíróságon büntető ügyszakban,
6. a Nyíregyházi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Nyíregyházi Járásbíróságon büntető ügyszakban,
7. a Székesfehérvári Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Dunaújvárosi Járásbíróságon büntető ügyszakban
8. a Szekszárdi Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Szekszárdi Járásbíróságon büntető ügyszakban,
9. a Szolnoki Törvényszék részére 1 fő bírói túlbetöltés
felhasználását a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon közigazgatási ügyszakban,
10. a Tatabányai Törvényszék részére 1 fő bírói
túlbetöltés felhasználását és arra pályázat kiírását a
Tatabányai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban.

AJÁNLÁS
1/2016. (II. 15.)
OBH elnöki ajánlás
a bírósági vezetők, bírák és igazságügyi
alkalmazottak szabadságolási rendjéről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. §-a (1) bekezdésének b) pontjában írt
jogkörömnél fogva javaslom, hogy az ítélőtáblákon,
törvényszékeken és az Országos Bírósági Hivatalnál
a vezetők, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
évi rendes szabadságának kiadására lehetőleg 2016.
július 18. napjától augusztus 19. napjáig, illetve 2016.
december 27. napjától december 30. napjáig terjedő
időben kerüljön sor.
Az ajánlás 2016. december 31. napján hatályát veszti.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HATÁROZATOK
33/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat
a tartósan távollévő bírák álláshelyére
engedélyezhető
túlbetöltések iránti kérelmek elbírálásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
5/2013. (V.25.) OBH elnöki utasításnak a tartósan
távollévő bírák álláshelyei részbeni betöltésének
szabályairól rendelkező 3. számú melléklete 6. § (4)
bekezdése alapján – a megállapított keretszámokra
tekintettel - 2017. április 30. napjáig engedélyezem
1. a Fővárosi Törvényszék részére 15 fő bírói
túlbetöltés felhasználását
•
a Fővárosi Törvényszéken civilisztikai ügyszakban (1 fő),
•
a Fővárosi Törvényszéken büntető ügyszakban (1 fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon civilisztikai
ügyszakban (5 fő),
•
a Pesti Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (3 fő),
•
a Budai Központi Kerületi Bíróságon büntető
ügyszakban (1 fő),
•
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
büntető ügyszakban (1 fő),
•
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon

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

40/2016. (I. 29.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 402/2015. (IX. 1.) OBHE
számú határozat módosításáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
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törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 2016.
február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 402/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat 1.1.9. és
1.2.5. pontját:

az ítélőtábla, illetve a törvényszék elnöke,
elnökhelyettese, a kollégiumvezetők és kollégiumvezetőhelyettesek szabadságának időtartamáról és
a távollévő vezetők szabadságának idejére
meghatározott helyettesítési rendről.

A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 14 fő,
Törvényszéki bírói létszám összesen: 27 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 43 fő.
Járásbírósági bírói létszám összesen: 51 fő

Az évi rendes szabadság általános megkezdésétől az
időszak végéig a bíróságokon a bírák olyan számban
dolgozzanak, hogy a bíróságok működése és az eljárási
határidők megtartása biztosított legyen.

Az összbírói létszám (85 fő) és a törvényszék
engedélyezett létszáma (328 fő) nem változik.

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

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

60/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshely rendszeresítéséről és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
411/2015. (IX. 1.) OBHE számú határozat
módosításáról

45/2016. (II. 3.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam
„Az önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával
összefüggő
feladatok
ellátásával
megbízott
munkacsoport”-ot.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyet
2016. február 15-ei hatállyal rendszeresítek.

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016. február
15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 411/2015.
(IX. 1.) OBHE számú határozat 1.3.3. pontját:

2016. július 31. napjáig meghosszabbítom.

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
1.3.3. közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
létszáma 58 fő
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói létszám
mindösszesen 64 fő
bírói létszám mindösszesen: 771 fő

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

59/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a 2016. évi szabadságolási renddel kapcsolatos
szervezési feladatokról

A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámát 2839
főben határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként felkérem az
ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeit, hogy az évi
rendes szabadság általános megkezdését megelőzően
egy hónappal, írásban tájékoztassák az Országos
Bírósági Hivatalt
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5/2016. (I.11.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
1/2016. (I.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért a módosító OBH
utasítások hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2015.
(XII.17.) OBH utasítás kibocsátásával.

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Országos
Bírósági Hivatal bírósági közvetítéssel kapcsolatos tájékoztatóját.

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

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

6/2016. (I.11.) OBT
határozat

2/2016. (I.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról szóló 13/2012. (X.18.) OBH
utasítás módosításáról rendelkező 11/2015. (XII.17.)
OBH utasítás kibocsátásával.

Az Országos Bírói Tanács tudomásul veszi az Országos
Bírósági Hivatal elnökének tájékoztatóját a „Szolgáltató
Bíróság” Program aktualitásairól.

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

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

7/2016. (I.11.) OBT
határozat

3/2016. (I.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ajánlásainak hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2015. (XII.17.) OBH elnöki ajánlás kibocsátásával.

Az Országos Bírói Tanács a szolgálati bíróságok 2015.
december 4. napján elfogadott módosított ügyrendjét
jóváhagyja.

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

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

4/2016. (I.11.) OBT
határozat

8/2016. (I.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács egyetért a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról szóló 2/2015.
(III.18.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről szóló
9/2015. (XII.17.) OBH utasítás kibocsátásával.

Az Országos Bírói Tanács egyetért a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső munkakörökről, tisztségekről, beosztásokról és feladatkörökről szóló szabályzatban foglaltakkal.

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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9/2016. (I.11.) OBT
határozat

10. dr. Sifter Ágnest, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
11. dr. Tóth Györgynét, a Zalaegerszegi Törvényszék
bíráját
kinevezi.

Az Országos Bírói Tanács a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság bírájának 2016. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időre:

Az Országos Bírói Tanács a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság elnökévé dr. Tálné dr.
Molnár Erikát, a Kúria kollégiumvezető-helyettesét kinevezi.

1. dr. Tálné dr. Molnár Erikát, a Kúria kollégiumvezető-helyettesét,
1. dr. Hajdu Editet, a Kúria tanácselnökét,
2. dr. Harter Máriát, a Kúria tanácselnökét
3. dr. Csentericsné dr. Ágh Bíró Ágnest, a Kúria bíráját
4. dr. Sághy Máriát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét
5. dr. Katona Tibort, a Szegedi Ítélőtábla bíráját
kinevezi.

Az Országos Bírói Tanács a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság elnökhelyettesévé dr.
Harter Máriát, a Kúria tanácselnökét kinevezi.

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

Az Országos Bírói Tanács a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság bírájának a 2016. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő időre:

10/2016. (I.11.) OBT
határozat

1.

dr. Csiki Pétert, a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjét
2. dr. Sperka Kálmánt, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma tanácselnökét
3. dr. Nyujtó Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót
4. dr. Varsányiné dr. Kántor Lillát, a Szombathelyi Törvényszék bíráját
kinevezi.

Az Országos Bírói Tanács dr. Karasz Zsuzsanna, a Ráckevei Járásbíróság bírájának áthelyezésére tett javaslattal
egyetért.

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

11/2016. (I.11.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a Budapest Környéki Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság bírájának 2016. június 1. napjától 2020. május 31.
napjáig terjedő időre:
1. dr. Kocsis Ottiliát, a Debreceni Ítélőtábla bíráját
2. dr. Filipp Mónikát, a Budapesti XX., XXI., és XXIII. Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját, címzetes törvényszéki bírót
3. dr. Birinyi Zsolt, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírája
4. Kárásziné dr. Kicsiny Noémit, a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettesét, címzetes törvényszéki bírót
5. dr. Makra Zsuzsannát, a Kecskeméti Járásbíróság
bíráját
6. dr. Tóth Imrét, a Miskolci Törvényszék bíráját
7. dr. Szabó Jánost, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót
8. dr. Szalay Katalint, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót
9. dr. Makranczi Zitát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját

Az Országos Bírói Tanács dr. Boleráczki Margit, a Tatai
Járásbíróság címzetes törvényszéki bíráját – kérelmére
– 2016. február 15. napjától 2016. március 31. napjáig
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

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

12/2016. (I.11.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Kusztos Anettet, a Ráckevei
Járásbíróság bíráját – kérelmére – 2016. január 12. napjától 2016. február 9. napjáig mentesíti a munkavégzési
kötelezettség alól.

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

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

Magyarország köztársasági elnöke

29/2015. (I. 22.) OBHE számú
határozat
a 2016. január hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

dr. Hornyák Szabolcs Jánost, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Nagy Gábort, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát,

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

dr. Varga Lillát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát
a 2016. január 15. napjától 2019. január 14. napjáig
terjedő időtartamra, bíróvá

2016. január 1. napjától
a Kecskeméti Törvényszéken
dr. Isaszegi István bírónak,
a Nyíregyházi Törvényszéken
dr. Berényi László tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,

kinevezte,

dr. Biczó Lászlót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Családi Ferencet, a Tatabányai Járásbíróság bíráját
2015. december 31. napjával,

2016. január 1. napjától
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Szűcs Lászlónak, a Nyíregyházi Járásbíróság bírájának,
a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
dr. Kovács Jánosnak, a Pécsi Járásbíróság bírájának,

dr. Kusztos Anettet, a Ráckevei Járásbíróság bíráját
2016. február 9. napjával,
dr. Boleráczki Margitot, a Tatai Járásbíróság bíráját
2016. március 31. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,

2016. január 15. napjától
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Csordásné dr. Ódor Erzsébet Editnek, a Kecskeméti
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

Fluckné dr. Papácsy Editet, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót 2016. július 31. napjával - a bírói
felső korhatár betöltésére figyelemmel,
dr. Rakonczai Ilonát, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót 2016. július 31. napjával - nyugállományba helyezésére figyelemmel -

2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján címzetes
törvényszéki bíró cím viselésére jogosult bírák közül
a Bjt. 174. § (2) bekezdése alapján a cím további viselésére

felmentette.

2016. január 1. napjától
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Kiss László, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnöke,
a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Völgyiné dr. Radnai Edit, a Kaposvári Járásbíróság
bírája,
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Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Lekner Katalin, a Miskolci Járásbíróság bírája,

kintettel – 2016. január 15. napjával a Budai Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén
dr. Csullag József, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája jogosult.

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

27/2016. (I. 19.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Kepesné dr.
Bekő Borbála bírót - a 422/2015. (IX. 7.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2016. március
15. napjával a Budapest Környéki Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

1/2016. (I. 4 .) 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. Hornyák
Szabolcs János bírót – a 318/2015. (VII. 8.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. január 15. napjával a Budai
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

39/2016. (I. 29.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

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

2/2016. (I. 4.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Sasvári Pétert a 2016. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Székesfehérvári Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
Kinevezésére tekintettel a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2016. február 1. napjától a Székesfehérvári Törvényszékre áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Nagy Gábor
bírót – a 443/2015. (IX. 15.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. január 15. napjával a Debreceni Járásbíróságra osztom be.

48/2016. (II. 8.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

3/2016. (I. 4.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állására a Bírósági Közlöny 2015/10.
számában kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.
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. Varga Lilla
bírót – a 327/2015. (VII. 16.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére te-
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KIJELÖLÉSEK

30/2016. (I. 25.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

21/2016. (I. 18.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

Dr. Kádár Mercédeszt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját és dr. Sárompek Csilla Júliát, a
Keszthelyi Járásbíróság bírósági titkárát 2016. február 1.
napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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. Velez-Borossy
Gabriella Barbarát, a Ceglédi Járásbíróság bíráját és dr.
Tolnai Györgyi Zsuzsannát, a Tiszafüredi Járásbíróság bíráját, 2016. január 25. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

31/2016. (I. 26.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
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, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárulásukkal – dr. Trombitás Gábort,
a Marcali Járásbíróság elnökét és dr. Major Zsoltot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját, 2016. február 15. napjától
a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

22/2016. (I. 18.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelöléséről
Dr. Duró Editet, a Debreceni Törvényszék bírósági titkárát, dr. Pocsainé dr. Cseuscsák Renátát, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkárát és Szalainé dr. Rimaszombati
Mariannt, a Szombathelyi Járásbíróság bírósági titkárát
2016. február 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

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

43/2016. (II. 2.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkárok kijelöléséről

28/2016. (I. 21.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkárok kijelöléséről

Dr. Kun Annamáriát, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírósági titkárát és dr. Veizer Yvettet, a Debreceni Törvényszék bírósági titkárát 2016. február 10.
napjától, továbbá dr. Bihari Viktóriát, a Veszprémi Járásbíróság bíráját, dr. Vörös-Tóth Éva Ráhelt, a Veszprémi
Járásbíróság bírósági titkárát, dr. Rágyanszki Györgyöt,
a Pápai Járásbíróság bírósági titkárát 2016. március 1.
napjától bírósági közvetítővé kijelölöm

Dr. Sámik Beáta Andreát, a Komlói Járásbíróság bíráját,
dr. Páncél Ritát, a Kiskunhalasi Járásbíróság bírósági titkárát és dr. Gedei Hajnalkát, a Jászberényi Járásbíróság
bírósági titkárát 2016. február 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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44/2016. (II. 2.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bírák kijelöléséről

eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, hozzájárulásukkal - kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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. Balla Barbarát és
dr. Kéki Gabriellát, a Kaposvári Törvényszék bíráit 2016.
február 15. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

32/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
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. Benedek Tibornak, a Gyulai Törvényszék bírájának a Szegedi Ítélőtáblára történő kirendelését – eredeti
beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül, 2016. március 11. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra, – meghosszabbítom.

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

53/2016. (II. 10.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
542/D.§-ban 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. § (6) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Sós Józsefet, a Szegedi Törvényszék bíráját,
dr. Lukács Leventét, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
elnökét és dr. Lakatos Lajos Sándort, a Makói Járásbíróság bíráját 2016. február 15. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 542/J.§ szerint az 542/D.
§-ban meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

41/2016. (II. 2.) OBHE számú
határozat
bíráknak a Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Ifkovics Béla hb. ezredest, a Kaposvári Törvényszék tanácselnökét, dr. Vadócz Attila Béla hb.
századost, a Kaposvári Törvényszék katonai bíráját és dr.
Szabó Krisztián hb. őrnagyot, a Győri Törvényszék katonai bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – 2016. március 1. napjától
2016. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

KIRENDELÉSEK
15/2016. (I. 18.) OBHE számú
határozat
bírák Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Komlóssi Zsuzsanna Fruzsinát, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesét, továbbá dr.
Csontos-Kiss Zsófiát, dr. Kormos Jánost és dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráit a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra, 2016. február 1. napjától 2016. december 31.
napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásukból

42/2016. (II. 2.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján dr.
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ról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Porkoláb Erikát, a Szentendrei Járásbíróság
bírósági titkárát 2016. január 1. napjától 2016. június 30.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

Vass Péternek, az Országos Bírósági Hivatal beosztott bírájának 2016. március 1. napjától 2016. december 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra – az igazságügyi
miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi beosztását
meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

46/2016. (II. 4.) OBHE számú
határozat
bíró Budapest Környéki Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

5/2016. (I.4.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak 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 dr.
Bicskei Ildikónak, a Kecskeméti Törvényszék bírájának,
2016. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával – a
Budapest Környéki Törvényszékre történő kirendelését
meghosszabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Galla Éva Piroskát, a Szekszárdi Járásbíróság
bírósági titkárát 2016. január 5. napjától 2016. április 5.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

10/2016. (I.11.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

EGYÉB HATÁROZATOK
605/2015. (XII.21.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Rusznák
Anitát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját a 2016.
január 15. napjától 2016. április 14. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Bajcsi Anikót, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2016. január 15. napjától 2016. július 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

13/2016. (I.12.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

608/2015. (XII.21.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Szelecki
Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság bíráját a 2016. január 12. napjától 2016. július 15. napjáig terjedő hatá-

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyá-

25

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /1. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

beosztotta

rozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

Bödéné dr. Baráth Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport csoportvezetőjét - vezetői tisztségről történt lemondására tekintettel
- 2016. január 15. napjától a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe.

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

49/2016. (II.8.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróságra történő beosztásáról

A Debreceni Törvényszék elnöke
kijelölte,

dr. Szabó Juditot, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát 2016. január 18. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Demeter Andrea, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztása határozott időtartamú beosztásának lejártára tekintettel 2016. február 29. napjával
megszűnik, ezért 2016. március 1. napjától a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Budapesti
XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra beosztom.

Az Egri Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bisztriczki Lászlót a 2016. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedő időtartamra az Egri Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

kinevezte

dr. Huszár Balázst a 2016. január 20. napjától 2016. július
19. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Szabó Krisztinát a 2016. január 21. napjától 2018. január 20. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra,
dr. Opor Gergely Lászlót a 2016. február 1. napjától 2016.
július 31. napjáig terjedő időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe,

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Tóth-Juhász Szilviát a 2016. január 1. napjától 2016.
június 30. napjáig terjedő időtartamra a Balassagyarmati
Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

kijelölte

dr. Huszár Balázst,
dr. Szabó Krisztinát a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárait 2016. február 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.

kinevezte

dr. Varga Eszter Ágnest, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2015. december 15. napjától 2021. december 14. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Németh Renáta Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2016. január 1. napjától határozatlan
időre a Budapest Környéki Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,

megszüntette

dr. Pongrácz Zoltán Tamásnak, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárának a szolgálati jogviszonyát - közös megegyezésre tekintettel - 2016. január 31. napjával.
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A Gyulai Törvényszék elnöke

június 30. napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

dr. Kálló Szilviát a 2016. január 10. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időre a Békéscsabai Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

kinevezte

dr. Mazzag Juditot, a Zalaegerszegi Járásbíróság bíráját
a 2016. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Zalaegeszegi Járásbíróságra polgári csoportvezető bírói munkakörbe.

kijelölte

dr. Jablonkai Ilonát, a Gyulai Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Kálló Szilviát, a Békéscsabai Járásbíróság bírósági titkárát büntető, polgári (gazdasági) és szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI
A Fővárosi Törvényszék elnöke

A Kaposvári Törvényszék elnöke

a Bírósági Közlöny 2015/10. számának 1. pontjában, a
Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium csoportvezető
bírói álláshelyének (111. számú) betöltésére kiírt pályázatot - tekintettel arra, hogy a pályázati határidőben egy
érvényes pályázat sem érkezett - eredménytelenné nyilvánította.

kinevezte

dr. Makai Bernadett Katinkát, a Kaposvári Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2016. február 1. napjától határozatlan
időre a Kaposvári Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

PÁLYÁZATOK

kinevezte

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Balogh Zoltánt, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági ügyintézőjét a 2016. január 4. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Vásárosnaményi Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe.

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 Székesfehérvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Guj Tamás Adriánt a 2016. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

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.

meghosszabbította

dr. Merényi Péternek, a Dunaújvárosi Járásbíróság bírájának a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesi feladatainak ellátásával történt megbízását 2016. november 30.
napjáig.

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 Tatabányai Törvényszék elnöke
kinevezte

A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői
állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bí-

dr. Némedi Ibolya Olgát a 2016. január 1. napjától 2016.
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rák 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.

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 gyakorlatban 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

Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
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ságierkölcsi 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.

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.

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

6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,

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

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
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 bírósági titkár illetményére az Iasz. 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.

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
éviLXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése alapján a kinevező pályázatot ír ki.

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

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.

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

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Ható-
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szerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
13.§ (6) bekezdése értelmében - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

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

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

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

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

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

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

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései az irányadók.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
47/2016. (II. 4.) OBHE számú
határozat
a Miskolci  Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot az OBH elutasítja.

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

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

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

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 munkáltató a végrehajtási ügyintézői szakvizsga meg
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69/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Székesfehérvári
Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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 Miskolci Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Miskolci 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 folyamatban maradt peres ügyek
számának csökkentése),
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 az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Székesfehérvári Törvényszék Büntető 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 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 törvényszék másodfokán az egy tárgyaló tanácsra jutó befejezések számának növelése és az egy tárgyaló tanácsra
jutó folyamatban maradt ügyek számának csökkentése,

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 16. napja 16.30 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
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feleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Debreceni Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
−
a Debreceni Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

a törvényszék első- és másodfokán az éven túl folyamatban maradt büntető ügyek számának csökkentése),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 31. napja 16.30 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

72/2016. (II. 17.) OBHE számú
határozat
a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 11. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.)

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

73/2016. (II. 17.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék elnöki 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 Miskolci Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,

A pályaműnek tartalmaznia kell a Debreceni Ítélőtábla
Polgári Kollégiumának működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok meg-
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– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci Törvényszék
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 Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az
időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Győri 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 Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a Győri Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az
időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
A Győri Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó
törvényszékekkel való szakmai kapcsolat erősítése,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 11. napja 16.30 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
elnök

74/2016. (II. 17.) OBHE számú
határozat
a Győri Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. április 11. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.).

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
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A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Ráckevei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2300 Ráckeve,
Pf. 38.).

a Ráckevei Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (99. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság büntető
ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (B. Csoport 633. 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét. A pályaműnek tartalmaznia kell a Ráckevei Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a 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. március 21. napja 16.00 óra.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

A pályázat beadásának helye:
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi BÍróság Elnöki Titkársága (1191 Budapest, Kossuth tér 7.).

A pályázat beadásának helye:
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi BÍróság Elnöki Titkársága (1191 Budapest, Kossuth tér 7.).

2. a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság polgári
ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (P. Csoport 301. számú) betöltésére.

3. a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (B.I.
Csoport 306. 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 polgári ügyszakos bírói működési gyakorlat
tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban
szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
a tényleges büntető ügyszakos bírói működési gyakorlat
tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban
szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.
A pályázat beadásának helye:
Pesti Központi Kerületi Bíróság Általános Elnökhelyettes
Titkársága (1055 Budapest, Markó u. 25.).

1. a Kecskeméti Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (51. számú) betöltésére.

4. a Fővárosi Törvényszék (Gazdasági Kollégium) egy
tanácselnöki álláshelyének (73. 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
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kecskeméti Járásbíróság polgári ügyszakának működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 16. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.).

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

2. a Kecskeméti Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (52. számú) betöltésére.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (31. számú) betöltésére.

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.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét. A pályaműnek tartalmaznia kell a Dunaújvárosi 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 Kecskeméti Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- 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,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a SzékesfehérváriTörvényszék 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,

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 16. napja.
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-

képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 25. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.).

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

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

34/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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 Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (I.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak 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 Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Járásbíróság Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.)

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 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,

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

35/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Nyíregyházi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (I.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
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szárd, Augusz I. u. 1-3.).

a pályázónak 3 évig a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

38/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Nyíregyházi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

36/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Dunaújvárosi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Dunaújvárosi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (I.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Dunaújvárosi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2400 Dunaújváros, Városháza tér 3.)

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

50/2016. (II. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

37/2016. (I. 28.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szekszárdi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (714.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntetőjog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Szekszárdi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (I.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szekszárdi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7100 Szek-
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51/2016. (II. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Vásárosnaményi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (775. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogterületen
szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett
jártasságnak van jelentősége.

A Vásárosnaményi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói (114. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Vásárosnaményi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4800
Vásárosnamény, Szabadság tér 1.).

62/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon két közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

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

52/2016. (II. 9.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon két
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (682., 696.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a munkaügyi jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (94.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

63/2015. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a Nagykanizsai Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

61/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Nagykanizsai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(67. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírá-

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
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66/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

sáról szóló döntésemet 2016. július 25. napjáig elhalasztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

64/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (553. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2016. május 20. napjáig
elhalasztom.

A Ceglédi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (VI. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

67/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Ceglédi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2701 Cegléd, Pf.
52.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (611. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2016. május 20.
napjáig elhalasztom.

65/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

68/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozat
a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

A Tatabányai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (36.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jog területén szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (624. számú) álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2016. május 20.
napjáig elhalasztom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT

a Miskolci Törvényszék elnöke

A Kaposvári Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet
A Kaposvári Járásbíróságon egy bírósági titkári álláshely betöltésére

a Kazincbarcikai Járásbíróságon 		

1

a Miskolci Járásbíróságon 		

1

a Pécsi Törvényszék elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 16. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkárság (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

A Pécsi Járásbíróságon 			

1

a Szigetvári Járásbíróságon 		

1

a Székesfehérvári Törvényszék elnöke
a Székesfehérvári Járásbíróságon

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK

a Szolnoki Törvényszék elnöke

A Fővárosi Törvényszék elnöke
a Fővárosi Törvényszéken 		

a Karcagi Járásbíróságon 		

a Szombathelyi Törvényszéken 		

a Veszprémi Járásbíróságon 		

a Lenti Járásbíróságon 			

A pályázatok és annak mellékletei beérkezésének határideje:
2016. március 16. napja 16.30 óra.

5

Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2016. március 30. napja.

a Gyulai Törvényszék elnöke
a Békéscsabai Járásbíróságon 		

1

a Gyulai Járásbíróságon 			

1

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2016. április 13. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2016. május 21. napja.

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Kaposvári Járásbíróságon 		

1

Az állások betöltésének időpontja:
2016. június 1. napja.

a Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Kecskeméti Törvényszéken 		

1

a Kecskeméti Járásbíróságon 		

1

1

fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot hirdet.

1

a Győri Törvényszék elnöke
a Győri Járásbíróságon 			

1

a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke

2

a Debreceni Törvényszék elnöke
a Debreceni Törvényszéken 		

2

a Veszprémi Törvényszék elnöke

1

a Budapest Környéki Törvényszék elnöke
a Budapest Környéki Törvényszéken

1

a Szombathelyi Törvényszék Elnöke

11

a Balassagyarmati Törvényszék elnöke
a Balassagyarmati Járásbíróságon

2

A pályázatok beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
1 példányban személyesen vagy postai úton.
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SZEMÉLYI RÉSZ

EGYÉB PÁLYÁZATOK
Végrehajtási ügyintézői pályázat
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Gödöllői Járásbíróságon egy bírósági végrehajtási
ügyintézői állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1443
Budapest, Pf. 175.).

A Veszprémi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Veszprémi Járásbíróságon egy bírósági végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. március 16. napja.
A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki Titkárság (8200 Veszprém, Vár u. 19.).
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