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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

10

11/2016. (XI. 24.) OBH utasítás a kegyeleti szabályzatról
12/2016. (XII. 7.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013.(VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
HATÁROZATOK

36

677/2016. (XI. 28.) OBHE számú határozata Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról
685/2016. (XI. 29.) OBHE számú
határozat a Kúrián 5 igazságügyi alkalmazotti álláshely
megszüntetéséről és a Kúria engedélyezett létszámáról szóló 195/2016. (V. 3.) OBHE számú határozat
módosításáról
704/2016. (XII. 8.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
707/2016. (XII.13.) OBHE számú határozat a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatása
2017. évi összegének meghatározásáról
718/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
719/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság csoportvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
720/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék területén egy járásbírósági
csoportvezető bírói álláshely járásbírósági csoportvezető-helyettes bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 300/2016. (VI. 13.) OBHE
számú határozat módosításáról
722/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki bírói és
egy felsőfokú tisztviselői álláshely rendszeresítéséről és a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 311/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
723/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshely rendszeresítéséről és a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 306/2016.
(VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
732/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 305/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
741/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat a Szolnoki Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 311/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

40

101/2016. (XI.8.) OBT határozat
102/2016. (XI.8.) OBT határozat
103/2016. (XI.8.) OBT határozat
104/2016. (XI.8.) OBT határozat
105/2016. (XI.8.) OBT határozat
106/2016. (XI.8.) OBT határozat
107/2016. (XI.8.) OBT határozat
108/2016. (XI.8.) OBT határozat
109/2016. (XI.8.) OBT határozat
110/2016. (XI.8.) OBT határozat
111/2016. (XI.8.) OBT határozat
112/2016. (XI.8.) OBT határozat
113/2016. (XI.8.) OBT határozat
114/2016. (XI.8.) OBT határozat
115/2016. (XI.24.) OBT határozat bíró lemondási ideje tartamának meghatározása tárgyában
116/2016. (XI.29.) OBT határozat

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

42

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

42

CÍMADOMÁNYOZÁS
626/2016. (XI. 15.) OBHE számú határozat 2016. november hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
663/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
664/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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665/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
666/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
667/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
668/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
669/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
670/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
671/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
672/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
673/2016. (XI. 23.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
674/2016. (XI. 25.) OBHE számú határozat bírák áthelyezéséről
675/2016. (XII. 25.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
676/2016. (XII. 25.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
678/2016. (XI. 28.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
682/2016. (XI. 28.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
683/2016. (XI. 28.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
687/2016. (XII.1.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
688/2016. (XII. 1.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
706/2016. (XII. 13.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnökének kinevezéséről
711/2016. (XII. 14.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
713/2016. (XII. 14.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
714/2016. (XII. 14.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
716/2016. (XII. 15.) OBHE számú határozat az európai jogi szaktanácsadók koordinátor-helyettesi
megbízásáról
717/2016. (XII. 15.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
627/2016. (XI. 15.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
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656/2016. (XI. 18.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
679/2016. (XI. 28.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági
titkár kijelöléséről
690/2016. (XII. 1.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről
692/2016. (XII. 6.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíró
kijelöléséről
694/2016. (XII. 7.) OBHE számú
kijelöléséről

határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák

696/2016. (XII. 7.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelöléséről
705/2016. (XII. 13.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
709/2016. (XII. 14.) OBHE számú
kijelöléséről

határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró

710/2016. (XII. 14.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
620/2016. (XI. 14.) OBHE számú határozat bírák kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára
621/2016. (XI. 14.) OBHE számú határozat bírák Debreceni Ítélőtáblára történő kirendeléséről
625/2016. (XI. 15.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bíró Győri Ítélőtáblára történő kirendelésének

627/2016. (XI. 15.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
638/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozat bíró Egri Törvényszékre történő kirendeléséről
660/2016. (XI. 21.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bíró Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelésének

686/2016. (XI. 29.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról
689/2016. (XII. 1.) OBHE számú határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
691/2016. (XII. 2.) OBHE számú határozat bíró Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra történő
kirendeléséről
697/2016. (XII. 7.) OBHE számú
meghosszabbításáról
702/2016. (XII. 8.) OBHE számú
meghosszabbításáról

határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendelésének

határozat bírák és bírósági titkár minisztériumi beosztásának
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703/2016. (XII. 8.) OBHE számú határozat bírák kirendelésének módosítása a Fővárosi Ítélőtáblára
708/2016. (XII. 14.) OBHE számú határozat bíró Fővárosi Törvényszékre történő kirendelésének
meghosszabbításáról
EGYÉB HATÁROZATOK
544/2016. (IX.26.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
563/2016. (X. 11.) OBHE számú határozat a Győri Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztségének
megszűnéséről
577/2016. (X. 19.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról
606/2016. (X.27.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

határozatlan

629/2016. (XI. 16.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
659/2016. (XI.21.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
661/2016. (XI.22.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

662/2016. (XI.23.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
681/2016. (XI.28.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
684/2016. (XI.29.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszűnéséről és a Tatabányai Törvényszékre történő beosztásáról
698/2016. (XII.7.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról

határozott

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

55

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó általános pályázati feltételek
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BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
746/2016. (XII. 20.) OBHE számú határozat
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma

747/2016. (XII. 20.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról
749/2016. (XII. 20.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
750/2016. (XII. 20.) OBHE számú határozat a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról
A Pécsi Ítélőtábla elnökének pályázati kiírása
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Szegedi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szombathelyi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
712/2016. (XII. 14.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
721/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
724/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
725/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
726/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon

727/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
728/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
729/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre
730/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
731/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken egy
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733/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
734/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
735/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre
736/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Püspökladányi Járásbíróságon egy

737/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
738/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken egy törvényszéki

739/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre
740/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Járásbíróságon egy

Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken egy

742/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
744/2016. (XII. 19.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének pályázati kiírása
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

70

Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

4. § A kegyeleti megemlékezés körében a bíróság elnöke
gondoskodhat különösen:

Hatályos 2017. január 1-től.

a) a gyászlobogó szolgálati hely szerinti, illetve más
bírósági épületre történő kihelyezéséről;

11/2016. (XI. 24.) OBH
utasítás
a kegyeleti szabályzatról

b) a bíróság képviseletéről a temetésen, illetve a
hozzátartozók kérésére gyászbeszéd tartásáról;

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a kegyeleti
szabályzatról a következő normatív utasítást adom ki:

c) a bíróság nevében történő részvétnyilvánításról
vagy;
d) az elhunyt nevének helyben szokásos módon történő
megörökítéséről, különösen méltató beszéd tartásával,
fénykép, emléktábla elhelyezésével, intranetes gyászhír
megjelentetésével, belső elektronikus levél kiküldésével.

1. A szabályzat célja és hatálya

3. Saját halottnak nyilvánítás és kegyeleti
támogatás

1. § (1) Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy
a szolgálati jogviszonya alatt, illetve nyugállományba
vonulását követően elhunyt bírákról és igazságügyi
alkalmazottakról történő megemlékezés azonos elvek
mentén történjen.

5. § (1) A bíróság elnöke a bíróság saját halottjának
nyilvánítja azt a szolgálati jogviszonya alatt, illetve
nyugállományba vonulását követően elhunyt bírót vagy
igazságügyi alkalmazottat:

(2) A szabályzat hatálya az Országos Bírósági Hivatalra
(a továbbiakban: OBH) és a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 16. § b) – e) pontjában meghatározott
bíróságokra terjed ki.

a) aki a bíróságon végzett munkája elismeréséül az
Országgyűlés által alapított kitüntetésben, vagy Juhász
Andor díjban részesült;
b) aki kiemelkedő munkájával hozzájárult a bíróság
eredményes működéséhez és legalább 25 évig bíróságon
szolgálati jogviszonyban állt;

(3) Nem tartozik a szabályzat hatálya alá a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás szerinti
temetési segély.

c) aki igazságügyi szolgálat teljesítése során, illetve
igazságügyi szolgálati tevékenysége miatt ért támadás
következtében vesztette életét; vagy

2. § E szabályzat alkalmazásában:

d) akit a bíróság elnöke példamutató életútja,
kiemelkedő tevékenysége miatt erre érdemesnek tart.

a) bíróság: OBH, az ítélőtábla és a törvényszék
b) bíróság elnöke: az OBH, az ítélőtábla és a törvényszék
elnöke.

(2) A bíróság elnöke a saját halottnak nyilvánított elhunyt
bíró és igazságügyi alkalmazott iránti megbecsülés
és tisztelet, valamint a hozzátartozók gyászában való
osztozás kifejezéseként kegyeleti támogatást állapíthat
meg.

2. Kegyeleti megemlékezés
3. § A bíróság elnöke a szolgálati jogviszonya alatt,
illetve nyugállományba vonulását követően elhunyt bíró
és az igazságügyi alkalmazott haláláról a megbecsülést
kifejezésre juttató, a 4. §-ban rögzített tiszteletadással
emlékezik meg.

(3) A kegyeleti támogatás formái:
a)
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b) gyászközlemény megjelentetése, hozzátartozók
részéről érkezett igény esetén köszönetnyilvánítás
megjelentetése;

5. Hatályba léptető és záró rendelkezések

c) a
temetés
közreműködés vagy;
d)

megszervezésében

10. § Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
11. § A szabályzatban foglaltak végrehajtására a bíróság
elnöke belső szabályzatot alkothat.

történő

az elhunyt saját halottként történő eltemettetése.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

6. § (1) A saját halottként történő eltemettetés kiterjed
a temetési költségek részben vagy egészben történő
megtérítésére, mely tartalmazhatja:

12/2016. (XII. 7.) OBH
utasítása
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013.(VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

a) a kegyeleti szolgáltatások és kellékek, különösen a
halottszállítás, hűtés, ravatalozás, koporsó, szemfedél,
urna, hamvasztás költségét;
b)

a gyászjelentéssel kapcsolatos költségeket;

c)

a gyászszertartással kapcsolatos költségeket.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, utalással a 76. § (3)
bekezdésére – figyelemmel az Országos Bírói Tanács és
a Kúria elnökének véleményére, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek
belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – a
következő utasítást adom ki:

(2) A saját halottként történő eltemettetésre legfeljebb
a bírói illetményalapnak megfelelő összeg használható
fel.
(3) A temetési költségek elszámolása és megtérítése
a bíróság nevére kiállított számla, valamint a halotti
anyakönyvi kivonat másolatának benyújtása ellenében
történik.
4. Hatásköri és eljárási szabályok

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) bevezetője helyébe a következő bevezető
lép:

7. § (1) A bíróság elnöke eseti vagy állandó jelleggel
háromtagú Kegyeleti Bizottságot állíthat fel, melynek
tagjait a bíróság elnöke jelöli ki.
(2) Amennyiben a bíróságon Kegyeleti Bizottság
működik, a bíróság elnöke a saját halottként történő
eltemettetésről a Kegyeleti Bizottság szótöbbséggel
elfogadott javaslata alapján dönt.

„A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, utalással a 76. § (3)
bekezdésére – figyelemmel az Országos Bírói Tanács és
a Kúria elnökének véleményére, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek
belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – a
bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodással
összefüggő feladatainak tárgyában az érdekképviseleti
szervekkel egyeztetve a következő utasítást adom ki:”

8. § A kegyeleti megemlékezés- és támogatás során az
elhunyt bíró vagy igazságügyi alkalmazott végakaratának,
valamint a hozzátartozók kérésének megfelelően kell
eljárni.
9. § Nem részesülhet kegyeleti megemlékezésben
és kegyeleti támogatásban az, aki arra a bírák és
igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről
szóló szabályzatról szóló 6/2012 (IV.13.) OBH utasítás
14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint méltatlanná vált.
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12. § Az OBH elnöke által előterjesztett, a Bíróságok, a
Kúria és a Fejezeti kezelésű előirányzatok akkor válnak
hatályossá, ha a címek előirányzatait az Országgyűlés
november hónap 20. napjáig elfogadja. Ha a központi
költségvetésről szóló törvény a tárgyévet megelőző év
november hónap 20. napjáig nem kerül elfogadásra
és kihirdetésre, az Ávr. 32. § (6) bekezdése szerint kell
eljárni.

2. § A gazdálkodási szabályzat 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabályzat személyi hatálya a Bszi. 16. §-ában
felsorolt bíróságokra, az ott működő bírákra, igazságügyi
alkalmazottakra, az OBH-ra, az OBH-ba beosztott bírákra
és igazságügyi alkalmazottakra, az Országos Bírói
Tanácsra (a továbbiakban: OBT) terjed ki.”

13. § Az OBH elnöke a költségvetést és az elemi
költségvetés kiemelt előirányzatait az Ávr.-ben
megállapított időpont figyelembe vételével megküldi az
érintett intézmény részére. Az OBH elnökének átiratában
foglaltak, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által
közzétett költségvetési szervek részletes költségvetési
előirányzatainak összeállítására szolgáló Tájékoztató
alapján az intézmények a költségvetési évet megelőző
év november hónap 30. napjáig elkészítik elemi
költségvetésüket.”

3. § A gazdálkodási szabályzat 4. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési
szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai
alapfeladata ellátására és vállalkozási tevékenységre
használhatja. A fejezetet irányító szerv kivételével a
költségvetési szerv költségvetéséből adomány és más
ellenérték nélküli szolgáltatás teljesítésére kötelezettség
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvényben (a továbbiakban: Bjt.), az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: Iasz.) és az e
szabályzatban foglalt kivétellel – nem vállalható, valamint
ilyen jellegű kifizetés nem teljesíthető.”

7. § A gazdálkodási szabályzat 15. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„15. § A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím elemi
költségvetését az OBH állítja össze. A Fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásáról szóló szabályzatot
normatív utasítás formájában az OBH elnöke adja ki.”

4. § A gazdálkodási szabályzat 6. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

8. § A gazdálkodási szabályzat a következő 18/A. §-sal
egészül ki:

„6. § Az igazságszolgáltatási feladatot érintő
jogszabályváltozásokból adódó többletfeladatok, az
informatikai és egyéb tárgyi eszközök pótlásának
és
fejlesztésének,
továbbá
az
épületállomány
rekonstrukciójának és felújításának költségvonzatáról
– a költségvetési szervek írásbeli előterjesztése
alapján, a prioritási sorrend figyelembevételével – az
OBH előterjesztést készít a fejezetet irányító szerv
részére. Az OBH elnöke az előterjesztést szakmai
értekezlet keretében megvitatja az OBT költségvetési
szakbizottságával, a meghívott szakemberekkel, az OBH
elnökhelyetteseivel és a szakmai szervezeti egységek
vezetőivel. Az OBH elnöke az előterjesztést az OBT
részére megküldi, amelyet az OBT véleményez.”

„18/A. § (1) A költségvetési szervek – a Kúria kivételével
– többletbevételeiket nem fordíthatják törvény
szerinti illetményre, normatív és céljutalomra, béren
kívüli juttatásra, jubileumi jutalomra, szociális és
lakhatási támogatásokra, valamint ruházati és egyéb
költségtérítésre.
(2) A költségvetési szervek – a Kúria kivételével –
megtakarításaik felhasználásával is kötelesek biztosítani
a működési feltételeket, az ezen felül a tárgyév november
hónap 30. napján fennálló megtakarításnak a december
hónap 31. napjáig várható kiadásokkal és fennálló
kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege 30%a használható fel normatív és céljutalom jogcímeken
elszámolandó juttatások kifizetésre.”

5. § A gazdálkodási szabályzat 11. §-át megelőző alcím
cím helyébe a következő alcím cím lép:
„Az elemi költségvetés”

9. § A gazdálkodási szabályzat 25. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

6. § A gazdálkodási szabályzat 11-13. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„25. § A felülvizsgált éves költségvetési beszámolók
alapján – a költségvetési szervek által szolgáltatott
kiegészítő
adatok
és
a
szöveges
indokolás
felhasználásával – a fejezet szintű zárszámadást az OBH

„11. § Az OBH meghatározza a Bíróságok, a Kúria és a
Fejezeti kezelésű előirányzatok címek költségvetését.
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2. 21. § a) pontjában az „éves elemi költségvetési
beszámoló” szövegrész helyébe az „éves költségvetési
beszámoló”,

készíti el, az OBT véleményezi, az OBH elnöke hagyja
jóvá és küldi meg a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.”
10. § A gazdálkodási szabályzat 28. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

3. 21. § b) pontjában az „éves elemi költségvetési
beszámoló” szövegrész helyébe az „éves költségvetési
beszámoló”,

„28. § A Kormány által felhasználásra visszahagyott
szabad maradványról a Nemzetgazdasági Minisztérium
értesítését követően az OBH elnöke az érintett
költségvetési szervet 15 napon belül írásban értesíti.”

4. 21. § c) pontjában az „éves elemi költségvetési
beszámolóhoz” szövegrész helyébe az „éves költségvetési
beszámolóhoz”,

11. § A gazdálkodási szabályzat 32. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

5. 23. §-ában az „éves elemi költségvetési beszámolóját”
szövegrész helyébe az „éves költségvetési beszámolóját”,

„(2) A 2. melléklet 1-2. §-ában meghatározott juttatások
együttes összege nem haladhatja meg az adott intézmény
tárgyévet megelőző évi törvény szerinti illetmények,
munkabérek rovaton elszámolt tényadatának 3%-át, a
3-8. §-ában meghatározott juttatások együttes összege
nem haladhatja meg az adott intézmény tárgyévet
megelőző évi törvény szerinti illetmények, munkabérek
rovaton elszámolt tényadatának 0,6%-át.”

6. 26. § (1) bekezdésében az „éves elemi költségvetési
beszámolóban” szövegrész helyébe az „éves költségvetési
beszámolóban”,
7. 26. § (2) bekezdésében az „éves elemi költségvetési
beszámolóval” szövegrész helyébe az „éves költségvetési
beszámolóval”,

12. § A gazdálkodási szabályzat 61. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

8. 27. §-ában az „elszámolást” szövegrész helyébe az
„adatszolgáltatást”,

„61. § A költségvetési szerv vezetője felel a szervezet
minden szintjén érvényesülő, megfelelő

9. 37. §-ában az „a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített
beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról
szóló 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása” szövegrész
helyébe az „a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és
beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról szóló 5/2016.
(VI. 20.) OBH utasítása”,

a) kontrollkörnyezet,
b) integrált kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,

10. 43. §-ában az „az Áht. 36. § (2) bekezdése” szövegrész
helyébe az „az Áht. 36. § (1) bekezdése”,

d) információs és kommunikációs rendszer és
e) nyomon követési rendszer (monitoring)

11. 44. § (4) bekezdésében az „a „Bíróságok fejezet”
irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési,
minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló
szabályzatról szóló 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása”
szövegrész helyébe az „a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített
beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról
szóló 5/2016. (VI. 20.) OBH utasítása”

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.”
13. § A gazdálkodási szabályzat 67. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBH elnöke az (1) bekezdés a), f) és i) pontjában
meghatározott hatáskörét a Kúria vonatkozásában a
Kúria elnöke véleményének kikérésével gyakorolja.”

szöveg lép.
14. § A gazdálkodási szabályzat
15. § (1) A gazdálkodási szabályzat 1. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.

1. 20. § (1) bekezdés b) pontjában az „éves elemi
költségvetési beszámolót” szövegrész helyébe az „éves
költségvetési beszámolót”,

(2) A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
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(3) A gazdálkodási szabályzat 3. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
(4) A gazdálkodási szabályzat 4. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
(5) A gazdálkodási szabályzat 5. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.
(6) A gazdálkodási szabályzat 6. melléklete a 6. melléklet
szerint módosul.
(7) A gazdálkodási szabályzat 7. melléklete helyébe a 7.
melléklet lép.
16. § (1) Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) a „Bíróságok” fejezet alá tartozó
nyilvántartásáról szóló 2/1998. OIT szabályzat,

lakások

b) a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.
25.) OBH utasítás módosításáról szóló 12/2015. (XII. 17.)
OBH utasítás.
(3) Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat
a) 2. mellékletének 13. § (2) és (3) bekezdése,
b) 6. mellékletének 9. § b) pontja.
17. § A költségvetési szervek a hatálybalépést követő
60 napon belül kötelesek a gazdálkodási szabályzat 4.
§ (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseiket
felülvizsgálni és e szabályzattal való összhangjukat
megteremteni.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) OBH utasításhoz
„1. melléklet az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasításhoz

Adatszolgáltatási kötelezettségek
Határideje

Tárgya

Címzettje

Alapja

Havi rendszerességgel
Tárgyhónapot követő hónap

Társadalombiztosítási
kifizetőhelyek által folyósított
ellátások elszámolása

területileg illetékes
kormányhivatal

217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet

Tárgyhónap ötödik napját
megelőző utolsó munkanapja

Likviditási terv

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 5.
napja

Tárgyhónapban beérkezett, de
tárgyhónapban a Forrás SQL
rendszerben nem rögzített
számlákról adatszolgáltatás

OBH

Tárgyhónapot követő hónap 5.
napja

Tartozásállomány alakulása

MÁK és OBH

Tárgyhónapot követő hónap 10.
napja

Jelentés zárlati adatokról, üres
álláshelyekről, tartósan
távol lévőkről

OBH

Tárgyhónapot követő hónap 10.
napja

Központosított
illetményszámfejtéshez
kapcsolódó adatszolgáltatás
(MÁTI-KIR)

OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 15.
napja

Központosított
illetményszámfejtéshez
kapcsolódó adatszolgáltatás
(OBH kötelezettség
az intézményi MÁTIKIR adatszolgáltatások
továbbítása)

MÁK

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 11.
napja

Egészségbiztosítási statisztikai
jelentés (1514)

területileg illetékes
kormányhivatal

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 12.
napja

Havi bevallás a kifizetésekkel,
juttatásokkal összefüggő
adóról, járulékokról és egyéb
adatokról

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgyhónapot követő hónap 12.
napja
Tárgyhónapot követő hónap 16.
napja
Tárgyhónapot követő hónap 20.
napja

Havi munkaügyi jelentés
(2238)
Adatszolgáltatás a nettó
finanszírozáshoz
Bevallás az egyes
adókötelezettségekről az
államháztartással szemben

KSH
MÁK

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet
368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

Tárgyhónapot követő hónap 20.
napja

Kiegészítő információ 2238
OSAP statisztikai felméréshez
(kompenzáció)

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgyhónapot megelőző hónap
20. napja. A január hónapra
vonatkozó terv a költségvetési
évet megelőző év december
hónap 22. napja.

Az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv
teljesítésarányos
előirányzat-finanszírozási
terve (amennyiben
teljesítményarányos keret
lenyitás szükséges)

OBH és MÁK

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
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I.-XI. havi időközi költségvetési
jelentés
teljes főkönyvi kivonattal
Deviza adatszolgáltatás
Intézmény vonatkozásában
Deviza adatszolgáltatás Fejezet
vonatkozásában

MÁK és OBH
OBH
MÁK

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
368/2011. (XII. 15.) Korm.
rendelet
368/2011. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Negyedéves rendszerességgel
Tárgynegyedévet követő hónap
11. napja

Jelentés a TGYÁS igénybe
vevőkről, a negyedév lezárt
keresőképtelen eseteiről,
a GYED igénybe vevőkről

területileg illetékes
kormányhivatal

1997. évi LXXXIII. tv.,
288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap
12. napja

Jelentés a betöltött és az üres
álláshelyek számáról (2009)

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap
15. napja

Negyedéves adatszolgáltatás a
kezelt vagyon hasznosításáról

MNV Zrt. és OBH

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap
20. napja

Bevallás az egyes
adókötelezettségekről az
államháztartással szemben

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap
20. napja
Tárgynegyedévet követő hónap
20. napja

I-III. negyedévi időközi
mérlegjelentés,
teljes főkönyvi kivonattal
Negyedéves
beruházásstatisztikai jelentés
(2237)

Éves rendszerességgel
Tárgyévet megelőző év
november hónap 30. napja

Elemi (intézményi)
költségvetés
XII. havi Időközi költségvetési
jelentés

MÁK és OBH

Áht., 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 15.) Korm.
rendelet

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

MÁKés OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

MÁK és OBH

4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év február
hónap 15. napja

Jelentés az információs és
kommunikációs eszközök,
illetve technológiák
állományáról és
felhasználásáról (1670)

KSH

288/2009. (XII.15.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év március
hónap 1. napja

Hulladékkal kapcsolatos éves
adatszolgáltatás

Vidékfejlesztési Minisztérium
Országos Környezetvédelmi
Információs rendszer
(ügyfélkapun keresztül)

309/2014. (XII.11.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év február
hónap 5. napja

Tárgynegyedévet követő
év február hónap 5. napja

teljes főkönyvi kivonattal
IV. negyedévi időközi
mérlegjelentés
(gyorsjelentés)
teljes főkönyvi kivonattal

Éves költségvetési beszámolóval
egyidejűleg
Tárgyévet követő év február
hónap 15. napja
Következő költségvetési
év február hónap 28. napja

IV. negyedévi időközi
mérlegjelentés (éves jelentés)
teljes főkönyvi kivonattal
Bevallás az egyes
adókötelezettségekről az
államháztartással szemben
Éves intézményi költségvetési
beszámoló
teljes főkönyvi kivonattal
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Tárgyévet követő év március
hónap 14. napja

Jelentés a nem üzleti céllal
üzemeltetett közösségi
szabadidős szálláshelyekről
(1965)

KSH

288/2009. (XII.15.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év március
hónap 31. napja

Adatszolgáltatás azon kisadózó
vállalkozásokról, amelyek
részére tárgyévben a kifizetés
az egymillió forintot
meghaladta

NAV

2012. évi CXLVII. törvény

Tárgyévet követő év március
hónap 31. napja
Tárgyévet követő év március
hónap 31. napja
Tárgyévet követő év március
hónap 31. napja
Tárgyévet követő év május
hónap 20. napja
Tárgyévet követő év május
hónap 31. napja

Éves munkaügyi jelentés
(2241)
Éves jelentés a beruházások
összetételéről (1933)
Éves beruházásstatisztikai
jelentés (2240)

KSH
KSH
KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet
288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet
288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet
2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről
288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Év végi adóelszámolások

NAV

Munkaerő költségfelvétel
(1117)

KSH

Tárgyévet követő év május
hónap 31. napja

Jelentés a folyó
környezetvédelmi
ráfordításokról és a
környezetvédelmi
beruházásokról (1799)

KSH

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

Tárgyévet követő év május
hónap 31. napja

Az állami vagyon tárgyév
december 31-ei állományáról
szóló vagyonkataszteri jelentés

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Tárgyév július hónap 15. napja

Adatszolgáltatás egyéni
illetményekről és keresetekről

Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat

288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet

A havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettségen felül
Haladéktalanul

Vagyonkezelői jogviszony
megszűnéséről
Vagyonelem értékbecsléséről

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Intézkedés meghozatalát követő
5 munkanapon belül

Költségvetési szerv a saját
hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról,
-átcsoportosításokról

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

Új belépő esetén: legkésőbb
a biztosítási jogviszony első
napján, megszűnésről: 8 napon
belül

Adatszolgáltatás a biztosítási
jogviszonyról

NAV

2003. évi XCII. tv.
az adózás rendjéről

A változástól számított
8 napon belül

A vagyon kezelőjének,
haszonélvezőjének,
használójának törzsadataiban
bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

Nyugdíjbiztosítási igazgatóság
megkeresésére, legkésőbb
15 napon belül

Eseti adatszolgáltatások

ONYF

1997. évi LXXXI. tv.

Folyamatosan, 30 napon belül

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rend.
szerinti tételesen nyilvántartott
vagyonelem kapcsán
bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet

30 napon belül

Vagyonkezelői jogviszony
létesítéséről

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet
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2. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) OBH utasításhoz

haladhatja meg,”

1. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet címe helyébe
a következő cím lép:

6. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 12. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bírák, igazságügyi alkalmazottak részére adható,
alapilletmény jellegűnek nem minősülő egyes személyi
juttatások szabályai”

„ (1) A Bjt. 196. § (2) bekezdése, 221. § (6) bekezdése,
valamint az Iasz. 133. § (2) bekezdése alapján a bíró, az
ülnök és az igazságügyi alkalmazott részére a jogállási
törvények vagy más jogszabály alapján megillető
javadalmazás és egyéb pénzbeli juttatás fizetési számlára
vagy pénzforgalmi számlára utalása esetén szolgálati
jogviszonyának fennállása tartama alatt havonta
időarányosan legfeljebb a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámlahozzájárulás adható.”

2. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 1. §-át
megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„Idegennyelv-ismereti
pótlék”

pótlék,

idegennyelv-tudási

3. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 2. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 13. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Kiegészítő pótlékban részesül különösen az a
személy, aki instruktor bírói, mentor bírói, sajtószóvivői,
integritásfelelősi és európai jogi szaktanácsadói
feladatokat lát el.”

„ (1) A nem közforgalmú személyszállítási eszközzel
történő munkába járás címén az Szja. tv.-ben
meghatározott adómentesen fizethető térítés az a nem
önálló tevékenységből származó bevétel, amelyet a
munkáltató kérelem ellenében azon dolgozójának térít,
aki megfelel a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
feltételeinek.”

4. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete a következő
alcím címmel és 3/A. §-sal egészül ki:
„Szolgálati lakás”

8. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 1. § (1) –
(4) bekezdésében az „idegennyelv-ismereti pótlék”
szövegrészek
helyébe
az
„idegennyelv-ismereti,
idegennyelv-tudási pótlék” szöveg lép.

„3/A. § (1) A bíróságok, illetve az OBH vagyonkezelésében
vagy más jogügylet alapján rendelkezésére álló szolgálati
lakás bérleti díját, továbbá amennyiben az ahhoz
kapcsolódó közszolgáltatási díjakat és egyéb költségeket
a bíróság, illetve az OBH fizeti, azokat az intézmény
önköltségszámítási szabályzata alapján évente kell
megállapítani akként, hogy együttes összegük nem lehet
kevesebb az önköltség mértékénél.

9. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 3. számú
függeléke helyébe a következő függelék lép:
„2. melléklet 3. számú függelék

(2) A szolgálati lakás hasznosításáról a tárgynegyedév
utolsó napjára vonatkozóan a tárgynegyedévet követő
hónap 15. napjáig köteles a hasznosító intézmény az
OBH elnökét az OBH illetékes szervezeti egysége útján
tájékoztatni a 7. számú függelék szerinti adatszolgáltatás
elektronikus úton történő megküldésével.”

KÉRELEM
illetményelőleg kifizetésére
I. (kérelmező tölti ki)
Név: ................................Beosztásihelye: .......................

5. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 9. § (8)
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Anyja neve: .........................................................................

(Az illetményelőleg folyósítása miatt az adott
intézménynél likviditási probléma nem keletkezhet,
ezért)

Születéskori neve: ..............................................................
Születési ideje, helye: ........................................................

„a) az intézménynél tárgyévben engedélyezett
illetményelőleg még vissza nem fizetett összege az
eredeti személyi juttatás előirányzat 0,5%-át nem

Igényelt illetményelőleg összege: .....................................
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Az illetményelőleg visszafizetését ............ hónap alatt
vállalom.

Kelt: ..................., ....... év .............. hó ...... napján
..........................................

A kérelem indoka:

bérügyi ügyintéző

.............................................................................................
..............................................................................................

IV. (költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban
meghatalmazott kötelezettségvállaló tölti ki)

Kelt: .............., .......év .............. hó ...... napján

Az illetményelőleg kifizetését ......................................
............ Ft összegben, a visszafizetését ............... havi
részletben engedélyezem.

..........................................
kérelmező aláírása

Kelt: ..................., ....... év .............. hó ...... napján

II. (a szervezeti egység vezetője tölti ki)

..........................................

A szervezeti egység vezetőjének javaslata:

költségvetési szerv vezetője vagy az
általa írásban meghatalmazott
kötelezettségvállaló

.............................................................................................
..............................................................................................

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: ..................., ....... év .............. hó ...... napján
Kelt: .............., ......év ................ hó ....... napján
..........................................
..........................................
aláírás
ellenjegyző”
III. ( bérügyi ügyintéző tölti ki)
Az igazságügyi szolgálati jogviszony kezdete: ....... év
.................... hó ......... nap
Alkalmazása: HATÁROZATLAN HATÁROZOTT ....... év
....... hó ...... nap
Az igénylő havi nettó illetménye: ................................. Ft
Az év folyamán részesült-e illetményelőlegben:
...... alkalommal
NEM

IGEN,

Az illetményelőleg kifizetéséhez a keret rendelkezésre
áll:
IGEN

NEM

RÉSZBEN ........ Ft

A kérelmezett előleg az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 2.
melléklet 9. § (3) bekezdésében foglalt korlátot
NEM HALADJA MEG

MEGHALADJA .............. Ft-tal

A fentiek figyelembevételével a bérügyi ügyintéző
javaslata az illetményelőlegre:
................Ft ........ Ft/hó levonással.
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10. A gazdálkodási szabályzat 2. melléklete a következő 7. számú függelékkel egészül ki:
2. melléklet 7. számú függelék

Hasznosítási szerződésekre vonatkozó kimutatás
……………... év …….. havi állapot
(……….. negyedév)

Szerződés
+
módosítás
megküldve
IGEN
/
NEM

Költségvetési
szerv
(bérbe
adó)
neve

Helyrajzi
szám

Település

Cím,
utca,
házszám

Bérlő
partner
megnevezése

terület
m²ben

Tevékenység

Havi
díj
Ft
(ÁFA
nélkül)

Ft/
m2
/
hó

Euró/
m2/
hó

Utolsó
indexálás
dátuma
(0000.
00.00)

Euró
alapú
szerződés
IGEN
/
NEM

Havi
üzemeltetési
díj
Ft
(ÁFA
nélkül)

Egyéb
havi
díj
Ft
(ÁFA
nélkül)

Egyéb
havi
díj
jogcíme

Szerződés
érvényessége

Megjegyzés:

MNV
Zrt.
hozzájárulás
történt
-e
IGEN
/NEM

Kelt: ........................., ...... év .................. hó ...... napján			
									..............................................................................
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költségvetési szerv vezetője

MNV
Zrt
hozzájárulás
határozat
száma,
vagy
a
jóváhagyó
levelünk
iktatószáma

Bérlő
besorolása
(VÁLASZTHATÓ)

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /11. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

3. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) OBH utasításhoz

3. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 3. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A gazdálkodási szabályzat 3. melléklet 4. § (5)
bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az
OBH” szöveg lép.

„(3) Átmeneti személyi juttatás megtakarítás a fizetés
nélküli szabadság és a csecsemőgondozási díj ellátásának
igénybevétele idejére jutó illetmény ki nem fizetett
összege, a költségvetési szervet terhelő betegszabadság
kifizetése utáni maradvány, a tárgyévben év közben
megüresedő üres állásokra jutó illetmény összege.”

4. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) OBH utasításhoz
A gazdálkodási szabályzat 4. melléklet 9. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 5. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Kúria elnökének kiküldetésére a Bszi. 153. §-ának
rendelkezéseit, az OBH elnöke és helyettesei, a Kúria
elnökhelyettese kiküldetése esetében az állami vezetői
juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
rendelkezéseit, egyéb kérdésekben a szabályzat
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

„ (1) A központi költségvetésről szóló törvény Bíróságok
fejezete költségvetési javaslatának elkészítése során
előterjesztést tesz a személyi juttatás előirányzatára,
mely elfogadását követően költségvetési szervenként
megállapítja a bírák, igazságügyi alkalmazottak
engedélyezett létszámát.”

5. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) OBH utasításhoz

5. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 2. § (2)
bekezdésében a „teljes munkaidőben, illetve a
részmunkaidőben foglalkoztatottak” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatottak” szöveg lép.

A gazdálkodási szabályzat 5. melléklet 4. § (1) bekezdése
a következő j) ponttal egészül ki:
(Nem minősül kiküldetésnek, ha a bíró saját
kezdeményezésére, a munkáltatói jogkör gyakorlójának
engedélyével, de nem a munkáltatói jogkör gyakorlójának
utasítására, a szolgálati és lakóhelyén kívüli helyen
különösen)

7. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) OBH utasításhoz
„7. melléklet az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasításhoz

„j) a Kúria által létrehozott joggyakorlat-elemző csoport
ülésén”

A bírák és az igazságügyi alkalmazottak lakáscélú
támogatásának szabályai

(vesz részt.)

1. § (1) A lakáscélú támogatás fedezete az OBH elnöke
által évente megállapított, kincstári körbe tartozó,
elkülönített számlán nyilvántartott és kezelt keret.

6. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) OBH utasításhoz
1. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Bszi. 76. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
hatáskörében eljárva a lakáscélú támogatás iránti
igények elbírálására az OBH elnöke jogosult.

„ (1) A törvény szerinti illetmény a foglalkoztatottak
besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított,
kötelező illetménykiegészítésekkel, kötelező és feltételtől
függő, adható pótlékokkal növelt illetménye.”

2. § (1) Lakáscélú támogatásra jogosult a Fejezet alá
tartozó intézményben
a)

2. A gazdálkodási szabályzat 6. melléklet 3. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

aktív állományban lévő,

b) határozatlan időtartamú szolgálati jogviszonnyal
rendelkező,

„(2) Tartós személyi juttatás megtakarítás az álláshely
betöltésekor vagy átalakításakor, valamint a fel nem
használt automatizmusból a költségvetési szerv
költségvetéséből megmaradt összeg, továbbá a 2. § (1)
bekezdésében részletezett előirányzatból keletkezett
megtakarítás.”

c)

legalább napi 6 órában foglalkoztatott

bíró és igazságügyi alkalmazott, aki hitel- és fizetőképes,
jövedelmi viszonyai alapján a törlesztő részletek
rendszeres megfizetésére képes.
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(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
feltétel alól az OBH elnöke egyedi mérlegelés alapján
jogosult eltérni.

a) a lakás tulajdonjogát az (1) bekezdés a), b) és d) pontja
szerinti esetekben legalább 50%-ban, az (1) bekezdés g)
pontja szerinti esetben 100%-ban szerzi meg, vagy

(3) A lakáscélú támogatás nyújtását a Fejezet
költségvetésének helyzetére tekintettel, meghatározott
időtartamra az OBH elnöke felfüggesztheti.

b) az (1) bekezdés c), e), f) és h) pontja szerinti esetekben
a lakás legalább 50%-ának tulajdonjogával rendelkezik.
4. § (1) A lakáscélú támogatás mértéke

3. § (1) Lakáscélú támogatás adható a kérelmező
a)

a) a 3. § (1) bekezdés a), b), d), e), g) és h) pontja szerinti
esetekben legfeljebb 3.000.000, Ft, azaz hárommillió
forint az 5. § (1) bekezdésének figyelembevételével,

tulajdonába kerülő lakás vásárlásához, cseréjéhez,

b) tulajdonában lévő lakás, ház építéséhez, ideértve
az önálló lakást eredményező emeletráépítést,
toldaléképítést,

b) a 3. § (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti esetekben
legfeljebb 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint az 5. § (1)
bekezdésének figyelembevételével.

c) lakástulajdona legalább egy, 12 m2 hasznos
alapterületet meghaladó nagyságú lakószobával való
bővítéséhez, ha a bővítés a lakás szobáinak száma
nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról
szóló külön jogszabályban megállapított méltányolható
lakásigény felső határát,

(2) A lakáscélú támogatás futamideje
a) az (1) bekezdés a) pontja tekintetében legfeljebb 10
év,
b) az (1) bekezdés b) pontja tekintetében legfeljebb 5 év.

d) lakás tulajdoni hányadának az öröklés útján létrejött
tulajdonközösség megszüntetése céljából történő
megvásárlásához,

(3) A lakáscélú támogatás kamatmentes, a folyósító
pénzintézet által felszámított díjak és költségek, valamint
a folyósítással és megszüntetéssel, valamint az ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzéssel és törléssel
kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.

e) lakástulajdonnak az a) és b) pontok szerinti
megszerzéséhez igénybe vett lakáscélú pénzintézeti
kölcsönből fennálló tartozás összegének csökkentéséhez,
kiegyenlítéséhez, amennyiben a kölcsönszerződés
megkötésétől számított 10 év még nem telt el.
f)
lakástulajdon
akadálymentesítéséhez,

(4) A támogatás visszafizetésének időtartama alatt –
indokolt esetben és szolgálati úton előterjesztett, a
munkáltatói jogkör gyakorlójának véleményével ellátott
írásbeli kérelemre – a törlesztés a futamidő teljes tartama
alatt legfeljebb 1 alkalommal maximum 6 hónapra az
OBH elnökének jóváhagyásával felfüggeszthető, ez
esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett a
törlesztés havi összegét kell megnövelni.

korszerűsítéséhez,

g) lakás tulajdoni hányadának a házastársi (élettársi,
bejegyzett élettársi) közös vagyon megosztása
érdekében történő megvásárlására,

(5) A (4) bekezdés szerinti indokolt esetnek minősül
különösen a hosszan tartó betegség, a közvetlen
hozzátartozó halála, a rendkívüli káresemény, a
gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadság.

h)
előző
munkahelyén
fennálló,
a
lakáscélú
támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott
feltételek mellett folyósított kölcsöntartozásának
átvállalásával a jogviszony létesítésekor.

(6) Különös szolgálati érdek fennállása esetén az OBH
elnöke az (1)-(2) bekezdésben foglalttól eltérő mértékű
támogatásról és eltérő mértékű futamidőről is dönthet.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) és g) pontjai tekintetében akkor
adható támogatás, ha a megszerzésre kerülő ingatlan
megfelel a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön
jogszabályban megállapított méltányolható lakásigény
esetében a lakás szobaszáma és az együtt költöző
családtagok száma alapján meghatározott mértékének.

(7) A támogatásból fennálló kölcsön összegét elengedni
nem lehet.
5. § (1) A lakáscélú támogatás igénybevételéhez
szükséges önerő mértéke.

(3)
A lakáscélú támogatás akkor nyújtható, ha a
kérelmező
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igazolja a lakás elidegenítését, illetve a bérleti jogviszony
megszűnését, és az eladási ár, illetve a térítés összege
lényegesen (maximum 10%-kal) nem haladja meg az
előzetesen bejelentett összeget. Rendkívüli esetben
egy alkalommal a 60 napos határidő további 60 nappal
meghosszabbítható.

a) a 3. § (1) bekezdés a), d), g) pontja tekintetében
nem lehet kevesebb, mint a munkavállaló tulajdoni
hányadára jutó teljes vételár/vételárrész 25%-a,
b) a 3. § (1) bekezdés b), c) pontja tekintetében nem
lehet kevesebb, mint a kivitelezői költségvetés igazolt
összegének 25%-a,

(5) Kivételesen a bíró részére – bírósági (hivatali) érdekből
– második lakás vásárlása, építése, korszerűsítése,
céljára is nyújtható visszatérítendő támogatás, ha az a)d) pont feltételei együttesen teljesülnek:

c) a 3. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében
korszerűsítés esetén nem lehet kevesebb, mint a
korszerűsítéssel összefüggésben költségvetéssel igazolt
összeg 50%-a, akadálymentesítés esetén nem lehet
kevesebb, mint az akadálymentesítéssel összefüggésben
végzendő, költségvetéssel igazolt összeg 25%-a.

a) az új szolgálati hely más megyében, illetve a
fővárosban van és az igénylő az új szolgálati hely szerinti
településen oldja meg lakáshelyzetét,

(2) A családi otthonteremtési kedvezmény (a
továbbiakban: CSOK) a jelen munkáltatói kölcsön
igénylés szempontjából nem minősül önerőnek, kivéve a
meglévő gyermek után jóváhagyott CSOK összegét.

b) az új szolgálati helyre kinevezett bíróval együtt a
családja nem költözik,
c) a megvásárolandó, építendő és korszerűsítendő lakás
legfeljebb 2 szobás,

6. § (1) Ha a kérelmező már részesült támogatásban,
újabb támogatásban akkor részesülhet, ha az előző
támogatást teljes összegben visszafizette, a hitelszámlát
megszüntette, a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési
és terhelési tilalmat töröltette és az újabb támogatást a
szolgálati érdekek vagy a család körülményei különösen
indokolják. A támogatásról való döntés során előnyben
kell részesíteni azokat a munkavállalókat, akik korábban
még nem vettek igénybe azonos jogcímen támogatást.

d) a kérelmező vállalja a kamatkedvezményből származó
jövedelme utáni adó- és járulékfizetési kötelezettséget.
(6) A kérelmező a támogatást saját lakásproblémája
megoldására kaphatja. Ha ő maga és az együtt költöző
személyek lakásingatlannal rendelkeztek és azt 5 évnél
nem régebben értékesítették, az értékesített lakás árát
az új lakás árába (építési költségébe) be kell számítani, és
támogatás csak a lakások értékkülönbözetének erejéig
adható a 4.-5. §-ban foglaltak figyelembe vételével.

(2) Támogatás nyújtható a kérelmező szolgálati hely
szerinti településen, vagy annak legfeljebb 100 km-es
körzetében, Magyarország közigazgatási határán belül
lévő ingatlan tekintetében.

(7) Az eladási ár csökkenthető:
a) az értékesített lakást terhelő és visszafizetett
önkormányzati, munkáltatói támogatással,

(3) A kérelmező akkor részesíthető támogatásban, ha ő
és házastársa (élettársa, bejegyzett élettársa), valamint
a méltányolhatóság szempontjából figyelembe vehető,
a kérelmezővel együtt költöző családtagok korlátozástól
(haszonélvezeti jog) mentes lakástulajdonnal, vagy
önálló bérleti joggal nem rendelkeznek, kivéve a (4)-(5)
bekezdésben meghatározottakat.

b) a kiegyenlített
összegével,

lakáscélú

hitelintézeti

kölcsön

c)
a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék
összegével.

(4) Amennyiben a kérelmező, házastársa, élettársa,
bejegyzett élettársa és az együtt költöző családtagok az
igénylés időpontjában rendelkeznek lakástulajdonnal,
önálló bérleménnyel, de a várható eladási ár, illetve a
bérleti jogviszony megszűnésével kapcsolatos térítés
összegének megjelölésével a kérelmező nyilatkozik
a lakás elidegenítési, illetve a bérleti jogviszony
megszűntetési szándékról, a támogatás iránti kérelem
elbírálható. A támogatás folyósítására azonban csak
akkor kerülhet sor, ha a kérelmező a támogatás
engedélyezésétől számított 60 napon belül okirattal

(8) A bérleti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
kapott térítést az elidegenített lakás eladási árával
azonos módon kell számításba venni. Ha a kérelmező
lakását elajándékozta, részére támogatás nem nyújtható.
(9) Ha a házastársak (élettársak, bejegyzett élettársak)
mindegyike a szabályzat hatálya alá tartozik, saját jogon
mindketten részesülhetnek támogatásban ugyanarra az
ingatlanra.
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g) a különleges fürdőszobai és konyhai berendezések
elhelyezése,
átalakítása,
áthelyezése,
kialakítása,
csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése,
kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon
és mértékben,

7. § (1) A 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
korszerűsítésnek minősül a lakóházon, illetve lakáson
végzett minden olyan munkálat, amely növeli az ingatlan
komfortfokozatát.
(2) Korszerűsítési munkának minősül:

h) a higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása,
méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő
berendezésekkel történő kiváltása,

a) a víz-, csatorna-, elektromos, gázközmű bevezetése,
illetve belső hálózatának kiépítése, cseréje,

i) a felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,

b) a fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még
nincs ilyen helyiség,

j) az elektromos szerelvények, aljzatok, kapcsolók
áthelyezése,

c) a központosított fűtés kialakítása vagy cseréje,
beleértve a megújuló energiaforrások (pl. napenergia)
alkalmazását is,

k) a lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz,
illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem
igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának
kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje,
beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

d) az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve
vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje,

(3)
Akadálymentesítésre
a
támogatást
a
mozgáskorlátozott
munkavállaló
személy
vagy
a munkavállaló a vele egy háztartásban élő
mozgáskorlátozott közeli hozzátartozójára, élettársára
vagy bejegyzett élettársára tekintettel igényelheti, ha

f) a tető cseréje, felújítása, szigetelése.
(3) A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül
kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés
közvetlen költségeinek 20%-áig.

a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára
tervezett lakást egyáltalában nem, vagy csak
indokolatlanul,
nagy
nehézségek
árán
tudná
rendeltetésszerűen használni, és ezért

8. § (1) A 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
akadálymentesítésnek minősül a mozgáskorlátozott
személy
fogyatékossága
jellegéből
fakadó,
a
lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit
csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító
műszaki
akadálymentesítési
munkák
elvégzése
új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő
lakóépületen vagy használt lakáson.

b) ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően
használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt
akadálymentessé tenni.
(4) Az akadálymentesítési munkák része az ehhez
közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, az
akadálymentesítési munkák közvetlen költségeinek
40%-áig.

(2) Akadálymentesítési munkának minősül:
a) a lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,

9. § (1) A támogatás iránti kérelmet szolgálati úton az
OBH Gazdálkodási Főosztályára kell benyújtani.

b) az elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó
berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,

(2) A kérelmet a szolgálati úton történő felterjesztéssel
egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója, az OBHban a kérelmező szervezeti egységének vezetője
véleményezi, amennyiben a munkáltató jogkör
gyakorlója nem azonos a költségvetési szerv – kivéve az
OBH-t – vezetőjével, a költségvetési szerv vezetője külön
véleményével intézkedik a kérelem továbbításáról azzal,
hogy nyilatkoznia kell arról, a kérelmező illetményét
mely jogcímen, milyen összegű levonás terheli, illetve
terhelte a kérelem benyújtását megelőző egy évben. Az

c) a kaputelefon beszerelése,
d) a korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
e) az ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése,
padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
f) a beépített bútorok
elhelyezése, kialakítása,

áthelyezése,

különleges
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(3) A kölcsönszerződés lebonyolításával és a támogatás
nyújtásával
összefüggő
pénzintézeti
költségek,
az
ingatlan-nyilvántartásba
való
bejegyzéshez,
törléshez kapcsolódó költségek, továbbá az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 37. §
(3) bekezdésében meghatározottakhoz kötődő (MÁK
törzskönyvi
nyilvántartásából
kinyomtatott
OBH
törzskönyvi kivonat közjegyző által hitelesített példánya,
közjegyzői tanúsítvány, OBH aláírási címpéldány
közjegyzői hitelesítése) költségek a kérelmezőt terhelik.

OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó bírósági
vezetők vonatkozásában - kivéve az ítélőtáblák és a
törvényszékekés az ítélőtáblák elnökének kérelmét - a
Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek elnöke véleményezi.
(3) A támogatást az 1. számú függelék szerinti
nyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A kérelemhez
szükséges mellékleteket a 2. számú függelék tartalmazza.
Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja
az érintett ingatlan értékének 50%-át, a kérelmezőnek a
kölcsön biztosítékául megfelelő jövedelmű (együttesen
a havi törlesztő részlet legalább négyszeresének
megfelelő összegű rendszeres nettó havi jövedelemmel
rendelkező) készfizető kezeseket kell állítania.
Az
ingatlan értékét hitelt érdemlően, a családi állapotot
okirattal kell igazolni.

(4) A támogatás folyósítása és törlesztése pénzintézeten
keresztül történik. A lakás vagy ház vásárlása esetén a
pénzintézet a támogatást – az üzleti szabályzatának
megfelelően – közvetlenül az eladó részére utalja át.
(5) A támogatás visszafizetésének kezdő időpontja
(az első törlesztő részlet megfizetésének időpontja)
legkésőbb a kölcsön folyósítása hónapját követő hónap
15 napja.

(4) Ha a kérelem nem felel meg e szabályzat
rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy
kijavításra szorul, az OBH Gazdálkodási Főosztálya
legfeljebb 30 nap határidő kitűzésével a hiányok
megjelölése mellett pótlásra hívja fel a kérelmezőt, és
egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból hiányosan
adja be, az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása nem
akadálya a kérelem ismételt előterjesztésének.

(6) A támogatás havi törlesztő részletét az adós havi
illetményéből – a pénzintézettel történő szerződéskötést
követően a 3. számú függelék szerinti írásbeli nyilatkozat
alapján – a munkáltató levonásba helyezi és átutalja a
támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett hitelszámlájára.
Amennyiben a pénzintézet éves értesítése alapján a
havi törlesztő részlet összege változik, az adósnak az
értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül
írásban be kell nyújtania a munkáltató részére az új/
módosított összeget tartalmazó 3. számú függelék
szerinti nyilatkozatot. A módosított nyilatkozat másolati
példányátaz OBH Gazdálkodási Főosztály részére a
munkáltató által történt átvételt követően 3 munkanapon
belül szolgálati úton meg kell küldeni.

10. § (1) Az OBH Gazdálkodási Főosztálya a beérkező
igények szabályszerűségét ellenőrzi. Az OBH elnöke által
kijelölt 3 tagú bizottság az igényeket döntésre előkészíti,
melynek alapján az OBH elnöke elbírálja a kérelmeket,
az OBH Gazdálkodási Főosztálya írásban, szolgálati
úton tájékoztatja a kérelmezőt a döntésről, intézkedik a
szerződéskötés bonyolítása iránt. A kölcsön folyósítására
a szerződéskötést követően kerülhet sor pénzintézeten
keresztül.

(7) Az adós a megítélt és folyósított kölcsönt kizárólag
a kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A támogatási
összeg felhasználásáról az adós a felhasználást követő
30 napon belül - az OBH Gazdálkodási Főosztályához
szolgálati úton eljuttatott - írásbeli nyilatkozatot köteles
tenni.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott keretet
meghaladóan beérkező kérelmek érdemi vizsgálat
nélkül elutasításra kerülnek.
11. § A munkáltatói kölcsönszerződés (4. számú
függelék) a munkáltató és a kérelmező munkavállaló
között jön létre, melyben a munkáltató képviseletében
eljáró bonyolító szervezet az OBH.

(8) Felújítás, korszerűsítés esetén a (7) bekezdésben
foglalt nyilatkozat mellett – a kérelemhez benyújtott
költségvetésnek megfelelően – a munkáltatói kölcsön
összegének felhasználását köteles az adós a saját
nevére szóló számlával igazolni. A számlák másolatát a
munkáltatói kölcsön folyósításától számított 6 hónapon
belül kell az OBH Gazdálkodási Főosztályára benyújtani
szolgálati úton, a számla eredeti példányának a
munkáltatói jogkör gyakorlója részére történő egyidejű
bemutatása mellett. Az elszámolni kívánt számláknak
összhangban kell lenniük a kérelemhez benyújtott

12. § (1) A támogatás visszafizetésének biztosítéka a 9. §
(3) bekezdése szerint állított készfizető kezesség.
(2) A támogatás visszafizetésének további biztosítékául
az ingatlanra az OBH javára jelzálogjogot, valamint a 3.
§ (1) bekezdés c) és f) pontja kivételével elidegenítési
és terhelési tilalmat is be kell jegyeztetni az ingatlannyilvántartásba.
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közvetlen hozzátartozó halála, rendkívüli káresemény,
gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadság,
stb.) az OBH elnöke fizetési halasztást engedélyezhet a
futamidő módosítása mellett.

költségvetésben foglaltakkal.
13. § (1) A kölcsönszerződés hatályát veszti a szolgálati
jogviszony megszűnésével, kivéve, ha az adós
nyugállományba helyezésre kerül, vagy a Fejezet alá
tartozó más igazságügyi szervhez kerül áthelyezésre,
beosztásra, illetve folytatólagosan, a Fejezet alá tartozó
más igazságügyi szervnél létesít szolgálati jogviszonyt.
Az OBH Gazdálkodási Főosztálya a munkáltató értesítése
alapján intézkedik a szerződő fél személyében történt
változás okán a szerződés módosítása iránt.

(3) Az adós szolgálati jogviszonyának megszűnése
esetén - ide nem értve a 13.§ (1) bekezdésében
kivételként meghatározott eseteket - a fennálló
tartozás egy összegben válik esedékessé. Az OBH
elnöke a tartozás megfizetésére az adós szolgálati úton
előterjesztett és a munkáltatói jogkör gyakorlójának
véleményével ellátott írásbeli kérelmében előadott,
különös
méltánylást
érdemlő
körülményeire
különösen hosszan tartó betegség, közeli hozzátartozó
halála, rendkívüli káresemény - figyelemmel megfelelő
jövedelmű (együttesen a havi törlesztő részlet legalább
négyszeresének megfelelő összegű rendszeres nettó
havi jövedelemmel rendelkező) készfizető kezes(ek)
bevonása mellett részletfizetést engedélyezhet.

(2) A munkáltatói kölcsönszerződés rendkívüli
felmondására okot adó körülménynek minősül
a) amennyiben a 11. §-ban meghatározott munkáltatói
kölcsönszerződés megkötését követő 90 napon belül
az adós a pénzintézettel a folyósításhoz szükség
hitelszámla-szerződést nem köti meg,

(4) Az adós szolgálati jogviszonyának nyugállományba
helyezés miatti megszűnése esetén, valamint a gyermek
otthoni gondozása, közeli hozzátartozó ápolása céljából
igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt
a kölcsönszerződésben
meghatározott feltételek
változatlanok maradnak azzal, hogy a kölcsön havi
törlesztő részletét az adós közvetlenül a hitelszámlára
történő csoportos beszedési megbízás útján köteles
teljesíteni.

b) ha az adós a kérelemben szándékosan valótlan
adatot közölt, vagy valamely, a kérelem elbírálása
szempontjából fontos tényt, körülményt elhallgatott,
c) ha az OBH elnöke által jóváhagyott munkáltatói
kölcsön folyósításához szükséges dokumentumokat az
adós a kérelem jóváhagyásától számított 60 napon belül
nem nyújtja be az OBH Gazdálkodási Főosztálya részére,
d) ha a számlák másolatát a munkáltatói kölcsön
folyósításától számított 6 hónapon belül nem nyújtja be,

(5) Az adós halála esetén örököse, illetőleg vele egy
háztartásban élő túlélő házastársa, élettársa, vagy
bejegyzett élettársa írásbeli kérelmére az OBH elnöke megfelelő jövedelmű (együttesen a havi törlesztő részlet
legalább négyszeresének megfelelő összegű rendszeres
nettó havi jövedelemmel rendelkező) készfizető kezes(ek)
bevonása mellett - legfeljebb a tartozás esedékességének
lejártáig terjedő részletfizetést engedélyezhet. A
kérelem engedélyezése esetén a támogatásból fennálló
tartozás megfizetésének feltételeit az OBH Gazdálkodási
Főosztálya a kölcsönszerződés alanyváltozást is
tartalmazó módosításában rögzíti.

e) ha az adós a törlesztő részletek megfizetésével
legalább 90 napot meghaladó késedelembe esik,
f) ha az adós a kölcsön összegét jogosulatlanul nem a
kérelmemben megjelölt célra használja fel.
14. § (1) Amennyiben az adós szerződésszegést követ
el, a kamatmentesség kedvezményét elveszti és a
folyósítás időpontjától kezdődően hatállyal a kölcsön
teljes összege után a mindenkor hatályos jegybanki
alapkamatottal megegyező mértékű kamatot köteles
fizetni .a hitelezőnek. A késedelembe esés időpontjától e
kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév első
napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával
megegyező mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

15. § (1) Az OBH elnöke felhatalmazza az OBH
Gazdálkodási Főosztályát arra, hogy hozzájárulást
adjon – a lakáscélú támogatás fedezetéül az OBH
javára bejegyzett jelzálogjogot megelőző sorrendben
– a pénzintézet javára az általa folyósítandó kölcsön,
illetve szociálpolitikai támogatás biztosítását szolgáló
jelzálogjog bejegyzésére, ha a lakáscélú (munkáltatói)
támogatás és a pénzintézet által folyósított kölcsön,
illetve kedvezmény együttes összege nem haladja meg
az ingatlan értékének felét. Ha az említett tartozások
együttes összege meghaladja az ingatlan értékének

(2) Az adós szolgálati jogviszonyának megszűnése
esetén, vagy egyébként annak tartama alatt a támogatott
szolgálati úton előterjesztett és a munkáltatói
jogkör gyakorlójának véleményével ellátott írásbeli
kérelmében bemutatott különös méltánylást érdemlő
körülményeire figyelemmel (hosszan tartó betegség,
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50%-át, a hozzájárulás kivételesen megadható, ha
az adós a támogatás visszafizetésére megfelelő
jövedelmű (együttesen a havi törlesztő részlet legalább
négyszeresének megfelelő összegű rendszeres nettó
havi jövedelemmel rendelkező) készfizető kezes(eke)t
állít.
(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni abban az
esetben is, amikor újabb lakáscélú támogatás nélkül,
pénzintézeti
kölcsön
igénybevételével
második
lakás szerzésére kerül sor, és a pénzintézet az általa
folyósított kölcsön biztosítására – a lakáscélú támogatást
biztosító jelzálogjogot megelőzően – kíván jelzálogjogot
bejegyeztetni.
(3) Támogatással terhelt lakásingatlan eladása
(cseréje) esetén a jelzálogjognak az újonnan
szerzett
lakásingatlanra
történő
átjegyzése
a
kölcsönszerződésben
meghatározottnál
magasabb
összegű havi törlesztő részlet megállapítása mellett is
engedélyezhető.
16. § (1) Az OBH Gazdálkodási Főosztálya, a munkáltató,
valamint – ha a munkáltató nem azonos a költségvetési
szervvel – a költségvetési szerv a lakáscélú támogatásokról
szóló kölcsönszerződéseket nyilvántartja. A munkáltató
az adós szolgálati jogviszonyának megszűnéséről és
annak jogcíméről az OBH Gazdálkodási Főosztályát
legkésőbb a megszűnést megelőző 8 munkanapon
belül írásban értesíti. A szolgálati jogviszony adós általi
jogellenes megszüntetése vagy az adós halála esetén a
munkáltatói jogkör gyakorlója a tudomásra jutást követő
2 munkanapon belül köteles – ha a munkáltató nem
azonos a költségvetési szervvel – a költségvetési szerv
vezetőjét, valamint az OBH Gazdálkodási Főosztályát
tájékoztatni.
(2) Az OBH Gazdálkodási Főosztálya a lakáscélú
támogatási keretet központilag nyilvántartja, a
pénzintézet
elszámolása
alapján
a
folyósított
kölcsönökről név szerinti analitikus nyilvántartást vezet.
(3) Az OBH Gazdálkodási Főosztálya a munkáltatót
szolgálati úton tájékoztatja a kölcsönszerződés
megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított 60
napon belül.
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7. melléklet 1. számú függelék

Munkáltatói támogatás igénylése
MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés céljára

Igénylő neve
Születési neve
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Személyi igazolvány száma
Személyi száma
Adószáma
Munkahelye, szervezeti egysége

Munkaköre

Elérhetőségek
telefon:

e-mail:

Igazságügyi szolgálatának kezdő időpontja

év

Havi bruttó jövedelme (munkáltatói igazolással alátámasztva)

hó

nap

……………………………………….. Ft

Állandó lakcíme (irányítószámmal)
Tartózkodási címe (irányítószámmal)
Jelenleg igényelt munkáltatói támogatás összege

………………………………………. Ft,
azaz
forint

Visszafizetés időtartama

………… év

Jelenleg igényelt munkáltatói támogatás jogcíme (a megfelelő rész aláhúzandó)

építés / vásárlás, csere / bővítés /
korszerűsítés / akadálymentesítés
/ tulajdonközösség megszüntetés
/ lakáscélú pénzintézeti kölcsönből
fennálló tartozás összegének
csökkentése, kiegyenlítése / előző
munkahelyén fennálló kölcsöntartozás
átvállalása jogviszony létesítésekor

Részesült-e már korábban a Bíróságok fejezetén belül munkáltatói kölcsönben?

igen,
mikor: ........... év;
milyen összegben:…………………..................
Ft
nem
igen: ............ évben

A korábban folyósított munkáltatói kölcsön kiegyenlítésre került-e?

nem: jelenleg fennálló tartozása
................................................ Ft

neve
Házastársa

munkahelye

(élettársa, bejegyzett élettársa)
beosztása

28

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /11. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

havi bruttó jövedelme [hivatalos igazolással (pl. munkáltató, NAV stb.) alátámasztva]
Kiskorú, igénylővel együtt lakó gyermek(ek) neve és születési ideje (év, hó, nap)
Egyéb eltartott(ak) neve, rokonsági fok
A család jelenlegi lakáskörülménye, vagyoni helyzete (telek, gépkocsi stb.) és egyéb indokok a kérelem alátámasztásához (hely
hiány miatt külön lapon folytatható)

A kölcsön igényléssel érintett ingatlan
helye, pontos címe (irányítószámmal)
A fenti ingatlan helyrajzi száma, a nyilvántartó földhivatal megnevezésével
A kölcsön igényléssel érintett ingatlan
helye szerint illetékes OTP fiók megnevezése és pontos címe (irányítószámmal)
Az ingatlan munkahelytől való távolsága (amennyiben nem a szolgálati hely szerinti
településen van)
A kölcsön igényléssel érintett ingatlan

szobaszáma
alapterülete
komfortfokozata

A lakásépítés (vásárlás) formájának megjelölése
(családi ház, szövetkezeti, társasházi lakás)
A munkáltatói támogatás jogcíme szerinti összköltség
Ft
Az összköltség források szerinti megoszlása

- Saját megtakarítás
Ft
- Jelenleg igényelt munkáltatói kölcsön
Ft
-

Házastárs / élettárs / bejegyzett élettárs által munkáltatójától igényelt
Ft

- Bankkölcsön
Ft
-

Ingatlan értékesítéséből

-

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

Ft

Ft
A munkáltatói támogatás biztosítása
1. készfizető kezes
neve,
címe,
havi nettó jövedelme
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2. készfizető kezes
neve,
címe,
havi nettó jövedelme
A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozó(k) száma,
neve és rokonsági foka
A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozó(k) együtt lakásának kezdő időpontja
(év, hó, nap)
Vállalt gyermek(ek) száma
Vállalt gyermek(ek) esetén igénylő életkora
Vállalt gyermek(ek) esetén igénylő házastársának / élettársának életkora
A kérelmezővel együtt költöző hozzátartozók lakástulajdonnal

nem rendelkeznek
rendelkeznek

A kérelmezővel együtt költözők lakásingatlan tulajdon adatainak felsorolása a
tulajdonos és a tulajdoni hányad megjelölésével
A kérelmező és vele költözők lakásbérleti jogviszonnyal

nem rendelkeznek
rendelkeznek

Az együtt költözők 5 éven belül megszüntettek-e

igen, a kapott térítés
………………………………………….. Ft

lakásbérleti jogviszonyt?

nem

A kérelmező 5 éven belül ajándékozott-e el ingatlant?

igen
nem

A kérelmező és vele költözők 5 éven belül értékesítettek-e ingatlant?

igen, az eladási ár:
…………………………………………… Ft
nem

Az együtt költözők 5 éven belül megszüntettek-e

igen, a kapott térítés összege:

lakásbérleti jogviszonyt?

………………………… Ft
nem

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben, valamint a mellékletekben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
................................., ......... év ............ hónap ............ nap
......................................................
aláírás
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- tulajdoni lap másolat
- 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is
- 3. számú függelék Nyilatkozat a lakáscélú támogatás
illetményből történő levonáshoz (csak az ismert
adatokkal való kitöltés)
- A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos
mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni
a támogatására irányuló kérelem benyújtásakor:

7. melléklet 2. számú függelék
Szükséges mellékletek

1. Lakásvásárláshoz:
- adásvételi (elő)szerződés eredeti példánya
- tulajdoni lap másolat
- 5 éven belül értékesített ingatlan adásvételi
szerződésének másolata
- 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is
- 3. számú függelék Nyilatkozat a lakáscélú támogatás
illetményből történő levonáshoz (csak az ismert
adatokkal való kitöltés)

a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján az 1998.
évi XXVI. tv. (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági
állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy az 5/2003.
(II. 19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy a
rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a
közlekedőképesség minősítéséről kiadott állapotot
igazoló hatályos szakvélemény másolatát,

2. Lakásépítéshez:
- tervdokumentáció
- érvényes építési engedély
- kivitelezői költségvetés, árajánlat (6. számú függelék)
- tulajdoni lap másolat
- 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is
- 3. számú függelék Nyilatkozat a lakáscélú támogatás
illetményből történő levonáshoz (csak az ismert
adatokkal való kitöltés)

b) a súlyos fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.
9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság
minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági
állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő
mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.

3. Bővítéshez:
- tervdokumentáció
- érvényes építési engedély
- költségvetés
- tulajdoni lap másolat
- 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is
- 3. számú függelék Nyilatkozat a lakáscélú támogatás
illetményből történő levonáshoz (csak az ismert
adatokkal való kitöltés)

7. melléklet 3. számú függelék
NYILATKOZAT
a lakáscélú támogatás illetményből történő
levonásához
Név: .....................................................................................
Születési név: .....................................................................

4. Korszerűsítéshez:
- költségvetés, árajánlat
- munkálatok indokoltságát alátámasztó dokumentumok:
szakmai vélemény, fotó, energetikai tanúsítvány (utóbbit
akkor, csak ha rendelkezésre áll)
- tulajdoni lap másolat
- 3 havi munkáltatói jövedelemigazolás a munkavállalótól
és házastársától (élettársától, bejegyzett élettársától) is
- 3. számú függelék Nyilatkozat a lakáscélú támogatás
illetményből történő levonáshoz (csak az ismert
adatokkal való kitöltés)

Születési hely és idő: .........................................................
Anyja neve: .........................................................................
Lakóhely: ...........................................................................
Adószám: ...........................................................................
Megítélt támogatás összege: ............................................
Futamidő: ...........................................................................

5. Akadálymentesítéshez:
- tervdokumentáció, munkák műszaki leírása
- költségvetés

Havi
törlesztő
..............................
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a …….… szám alatti …………….. megnevezésű ………….
tulajdoni arányú ingatlan (továbbiakban: Ingatlan)
bővítésével/építésével/vásárlásával
kapcsolatban
munkáltatói kölcsönszerződést kötnek.

Havi tőke törlesztő összege: ……………………….....................
Havi kezelési költség összege: ……………………………..........
Hozzájárulok, hogy a fennálló szolgálati jogviszonyom
időtartama alatt ................... összegű lakáscélú támogatás
............. összegű havi törlesztő részletét .... évig, továbbá
a szolgálati jogviszonyom megszűnése esetén a még
fennálló tartozást – annak mértékét figyelembe véve,
tekintettel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre –
egy összegben a munkáltató az illetményemből levonja
és átutalja az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett ........................
........................................ számú hitelszámlámra.

2. A Hitelező az Adóst …,- Ft azaz … forint kölcsönben
részesíti. A kölcsön összegét a Hitelező lakástámogatási
betétszámlájáról az Adós részére az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. … Fiókja
(címe:………) részére (a továbbiakban: pénzintézet)
átutalja. A kölcsönt az Adós az Ingatlan korszerűsítési/
bővítési/építési/vásárlási
költségeinek
fedezésére
fordítja.
3. A munkáltatói kölcsön kamatmentes. A pénzintézet
azonban a lebonyolítással kapcsolatos tevékenységéért
kezelési és ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzési
költséget számít fel, amelyek az Adóst terhelik. Továbbá
az Adóst terhelik az ingatlan- kötőd

Kelt,..........................., ......... év ............... hónap ...... nap
................................................................
szolgálati jogviszonyban álló

4. Az Adós a kölcsönt ………… hónap alatt a pénzintézet
útján köteles visszafizetni. A törlesztés kezdete (az első
törlesztő részlet esedékessége): a folyósítást követő
hónap tizedik napja. A kölcsön havi törlesztő részletének
összegét az Adós illetményéből az adós erre irányuló
rendelkezése alapján a munkáltató vonja le és utalja
át a pénzintézetnél vezetett egyedi hitelszámlára. A
havi törlesztőrészletet a pénzintézet évente állapítja
meg. Az Adós köteles a törlesztő részlet változásáról
a tudomásszerzésétől számított 3 munkanapon belül
szolgálati úton a Hitelezőt tájékoztatni és egyidejűleg
intézkedni az illetményéből történő levonás törlesztő
részlethez való igazításáról.

7. melléklet 4. számú függelék
MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS*
amely létrejött egyrészről a
……………………………………………………………
mint hitelező képviseletében eljáró

munkáltató,

Országos Bírósági Hivatal
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16.
Adószám: 15795960-2-41
Képviseli: ……………………………………..
mint bonyolító szervezet (a továbbiakban: „Hitelező”)
másrészről
Név:……………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………..
Személyi
igazolvány
szám:
……………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………….
Beosztása/munkaköre: ……………..………………………………..
mint adós (a továbbiakban: „Adós”),

5. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
szerződés aláírásától számított 90 napon belül a
pénzintézettel a munkáltatói kölcsön visszafizetésére
vonatkozó hitelszámla-szerződést megköti.
6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel a
kölcsön visszafizetésének biztosítása érdekében az Adós
tulajdonát képező Ingatlanra, jelzálogjogot, valamint
elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a Hitelező
képviseletében eljáró bonyolító szervezet, az Országos
Bírósági Hivatal javára. Az Adós kötelezettséget vállal
arra, hogy az Ingatlant semmilyen jogcímen nem idegeníti
el és nem ruházza át, továbbá, hogy az Ingatlanra
harmadik személy javára zálogjogot nem alapít, illetve
az Ingatlant semmilyen más módon meg nem terheli a
Hitelező hozzájárulása nélkül.

(a Hitelező és Adós együttes említésük esetén a
továbbiakban: „Szerződő Felek”),
között az alulírott helyen és időben a következő
feltételekkel:

7. Az Adós e szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,
hogy a pénzintézet a kölcsön visszafizetésének
biztosítása érdekében az ingatlan-nyilvántartásba az

1. Szerződő Felek az ingatlan-nyilvántartásában a
………………. település … helyrajzi számú, természetben

32

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /11. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

10. Az Adós kötelezi magát, hogy igazságügyi szolgálati
jogviszonyát a kölcsön visszafizetése előtt nem
szünteti meg, ide nem értve a szolgálati jogviszonynak
nyugállományba helyezése, valamint a Fejezet alá
tartozó más igazságügyi szervhez áthelyezése, illetve
folytatólagosan a Fejezet alá tartozó más igazságügyi
szervnél szolgálati jogviszony létesítésének esetét. A
kölcsönszerződés hatályát veszti a szolgálati jogviszony
megszűnésével, kivéve az e pontban meghatározott
eseteket.

Ingatlanra a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési
és terhelési tilalmat a Hitelező képviseletében eljáró
bonyolító szervezet, az Országos Bírósági Hivatal javára
bejegyeztesse, továbbá vállalja, hogy az ingatlannyilvántartási szolgáltatási díjat az illetékes ingatlannyilvántartási hatóságnak megfizeti, és arról szolgálati
úton igazolást küld a Hitelezőnek.
8. Az Adós jelen szerződés 4. pontjából eredő
kötelezettségeinek teljesítéséért az alábbi személyek
a jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet
vállalnak, kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az Adós
a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette,
úgy az Adós helyett a kölcsöntőkét és járulékait a
Hitelezőnek egy összegben, az esedékességtől számított
30 napon belül megfizetik.

11. A Hitelező jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja, ha az Adós
a) a munkáltatói kölcsönszerződés megkötését követő
90 napon belül az érintett pénzintézettel a folyósításhoz
szükség hitelszámla-szerződést nem köti meg,

A kezes neve: ..................................................
b) a kérelemben szándékosan valótlan adatot közöl,
vagy valamely, a kérelem elbírálása szempontjából
fontos tényt, körülményt elhallgat,

lakcíme: .............................................
születési helye, ideje: .....................................

c) az OBH elnöke által jóváhagyott munkáltatói
kölcsön folyósításához szükséges dokumentumokat a
kérelem jóváhagyásától számított 60 napon belül nem
nyújtja be a bonyolító szervezet részére,

anyja neve: ..........................................
személyi igazolvány száma: .........................

d) a számlák másolatát a munkáltatói kölcsön
folyósításától számított 6 hónapon belül nem nyújtja be,

A kezes neve: .....................................................
lakcíme: ......................................................

e) a törlesztő részletek megfizetésével legalább 90
napot meghaladó késedelembe esik,

születési helye, ideje: .................................

f)
a kölcsön összegét jogosulatlanul
kérelmemben megjelölt célra használja fel.

anyja neve: ..................................................

nem

a

személyi igazolvány száma: ..............................
12. Amennyiben a szerződés hatályát veszti, vagy azt a
Hitelező felmondja, az Adós a fennálló kölcsöntartozását
egy összegben köteles a Hitelezőnek visszafizetni. A
pénzintézet által ehhez kapcsolódóan felszámított
költségeket az Adós viseli.

A kezesek egyetemlegesen felelnek a kezességből eredő
kötelezettségeikért.
9. Az Adós hozzájárul, hogy a jelen szerződésben
rögzített személyes adatait, valamint a munkáltatói
kölcsönnel kapcsolatos valamennyi egyéb adatot a
munkáltató és a bonyolító szervezet kezelje. Az Adós
kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt
bármilyen változást annak bekövetkezésétől számított 5
munkanapon belül, szolgálati jogviszonya megszűnését
legkésőbb a megszűnést megelőző 8 munkanapon belül
szolgálati úton a Hitelezőnek bejelenti. A bejelentési
kötelezettség kiterjed minden olyan körülményre, fizikai
és jogi tényre, amely a zálogtárgy forgalmi értékét, jogi
státusát érinti, vagy egyéb okból a zálogtárgyból való
kielégítést veszélyeztetheti.

13. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat az
Adós megszegi, a kamatmentesség kedvezményét
elveszíti, és a kölcsön teljes összege után a folyósítás
napjától kezdődő hatállyal a mindenkor hatályos
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot
köteles fizetni a Hitelezőnek. A késedelembe esés
időpontjától e kamaton felül a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat
egyharmadával megegyező mértékű késedelmi kamat
fizetésére is köteles.
14. Ha az Adós a jelen szerződésből eredő fizetési
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Az Adós és a készfizető kezesek aláírása előttünk,
mint tanúk előtt történt:

kötelezettség teljesítésével oly módon esik késedelembe,
mely nem eredményezi a szerződés 11. pont szerinti
felmondását, a késedelem idejére a késedelembe
esés időpontjától a késedelemmel érintett naptári
félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles
a Hitelezőnek.

…………………………
név

név

…………………………
15. A Szerződő Felek az egymásnak küldött ajánlott
vagy tértivevényes postai küldeményüket kézbesítettnek
tekintik akkor is, ha a címzett fél az átvételt megtagadta,
vagy ha az a feladó félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett
vissza. Az átvétel megtagadása esetében a kézbesítés
napja az átvétel megtagadásának a napja, nem kereste
jelzés esetén pedig a küldemény feladásától számított
10 munkanap.

lakcím		

…………………………
lakcím

* Több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a
készítő és az ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek
kézjegyét minden lapon fel kell tüntetni. Ügyvéd, vagy
jogtanácsos általi ellenjegyzés szükséges az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez.
7. számú melléklet 5. számú függelék

16. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
a jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben
a
mindenkor
hatályos
Polgári
Törvénykönyv
kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

NYILATKOZAT
1. Alulírott kijelentem, hogy az 5/2013. (VI. 25.) OBH
utasításnak A bírák és igazságügyi alkalmazottak
lakáscélú támogatásának szabályai című 7. melléklete
rendelkezéseit ismerem, azokat magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.

Ez a szerződés 10 példányban készült. Ebből 4 példány
a Hitelezőt, két példány az Adóst, egy példány a
pénzintézetet, egy-egy példány a kezességvállalókat, egy
példány a bonyolító szervezetet illeti.			

2. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat,
valamint a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos
valamennyi egyéb adatot a munkáltató, valamint az OBH
kezelje.

Kelt, .,…. év …. hó …. napján Kelt, …, .. év ….. hó ….. napján
…………………………………… …………………………………………….
Országos Bírósági Hivatal
Adós

3. Kötelezem magam arra, hogy igazságügyi szolgálati
jogviszonyomat a kölcsön visszafizetése előtt nem
szüntetem meg, ide nem értve a szolgálati jogviszonynak
nyugállományba helyezésem, valamint a Fejezet alá
tartozó más igazságügyi szervhez áthelyezésem, illetve
folytatólagosan a Fejezet alá tartozó más igazságügyi
szervnél szolgálati jogviszony létesítésének esetét. .

Hitelező
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt, …………., ….. év ….. hó ….. napján

4. Tudomásul veszem, hogy a munkáltatói kölcsönt saját
lakásproblémám megoldására használhatom fel, és
azt a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelettel meghatározott
méltányolható lakásigényem mértékének megfelelő (azt
meg nem haladó szobaszámú és költség ráfordítású)
lakóingatlan vásárlására, építésére fordítom.

………………………………………………….
főosztályvezető
Országos Bírósági Hivatal
Gazdálkodási Főosztály
Készfizető kezesek:

........................................
		 XY (sz.: )

…………………………

5. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a jelen igénylőlapon feltüntetett
ingatlanon kívül – melynek elidegenítésére, bérleti
jogviszonyának megszüntetésére egyidejűleg kötelezem
magam - jelenleg lakásingatlan tulajdonjogával,
használati jogával (haszonélvezet, bérlet, haszonbérlet,
haszonkölcsön) nem rendelkezem, és ezzel nem

......................................
XY (sz.: )
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nyújtom be az OBH Gazdálkodási Főosztálya részére,

rendelkezik
házastársam,
élettársam
(bejegyzett
élettársam), kiskorú gyermekem, velem együtt költöző
hozzátartozóm sem.

d) ha a számlák másolatát a munkáltatói kölcsön
folyósításától számított 6 hónapon belül nem nyújtom
be,

6. Tudomásom van arról, hogy a támogatások
jogszerűen csak akkor vehetők igénybe, ha a fent
felsorolt személyek tulajdonában együttesen legfeljebb
olyan lakás fele tulajdoni hányada van, amelyet
tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján
szerzett, vagy a tulajdonában lévő lakás lebontását
a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy
engedélyezte, vagy a lakás több mint két éve öröklés
vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten
került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

e) ha a törlesztő részletek megfizetésével legalább 90
napot meghaladó késedelembe esek,
f) ha a kölcsön összegét jogosulatlanul nem a
kérelmemben megjelölt célra használom fel.
12. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hitelező
munkáltató képviseletében eljáró bonyolító szervezet a
kölcsönszerződést felmondja, a munkáltatói kölcsönből
fennálló tartozásomat egy összegben vagyok köteles
visszafizetni.

7. Tudomásul veszem, hogy a tulajdonomban lévő,
vagy tulajdonomba kerülő lakásra a kölcsönt folyósító
pénzintézettel a tartozás erejéig és fennállásának
tartamára az OBH javára jelzálogjog, elidegenítési
és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba, melynek díja engem terhel.

13. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönszerződésnek
a
hitelező
munkáltató
képviseletében
eljáró
bonyolító szervezet általi felmondása esetén a
fennálló kölcsöntartozás egy összegben visszafizetési
kötelezettségén túl a pénzintézet által ehhez
kapcsolódóan felszámított költségeket viselni tartozom.

8. Kötelezem magam arra, hogy az adatokban
történt bármilyen változást annak bekövetkezésétől
számított 5 munkanapon belül, szolgálati jogviszonyom
megszűnését legkésőbb a megszűnést megelőző 8
munkanapon belül szolgálati úton az OBH Gazdálkodási
Főosztálya felé bejelentem.

14. Tudomásul veszem, hogy ha a szerződésben
foglaltakat
megszegem,
a
kamatmentesség
kedvezményét elveszítem, és a kölcsön teljes összege
után a folyósítás napjától kezdődő hatállyal a mindenkor
hatályos jegybanki alapkamattal megegyező mértékű
kamatot vagyok köteles fizetni a hitelezőnek.
A
késedelembe esés időpontjától e kamaton felül a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki
alapkamat
egyharmadával
megegyező
mértékű késedelmi kamat fizetésére vagyok köteles.

9. Kötelezem magam továbbá arra, hogy a szerződés
aláírásától számított 90 napon belül a pénzintézettel
a munkáltatói kölcsön visszafizetésére vonatkozó
szerződést megkötöm.
10. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönszerződés
hatályát veszti szolgálati jogviszonyom megszűnésével,
kivéve a 3. pontban meghatározott eseteket.

Kelt, …………., ….. év ….. hó ….. napján

11. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönszerződés
rendkívüli felmondására okot adó körülménynek
minősül

			
...........................................

a) amennyiben a munkáltatói kölcsönszerződés
megkötését követő 90 napon belül az érintett
pénzintézettel a folyósításhoz szükség hitelszámlaszerződést nem kötöm meg,

				

b) ha a kérelemben szándékosan valótlan adatot közlök,
vagy valamely, a kérelem elbírálása szempontjából
fontos tényt, körülményt elhallgatok,
c) ha az OBH elnöke által jóváhagyott munkáltatói
kölcsön folyósításához szükséges dokumentumokat a
kérelem jóváhagyásától számított 60 napon belül nem
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7. melléklet 6. számú függelék

HATÁROZATOK

KIVITELEZŐI KÖLTSÉGVETÉS/ÁRAJÁNLAT

677/2016. (XI. 28.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

KIVITELEZŐ
Név:

A Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. november 24. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

........................................................................

Cím: ...........................................................................
Telefonszám:

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ) évente felül kell vizsgálni, szükség szerint
aktualizálni, és az OBH elnöke részére jóváhagyás
céljából megküldeni.

.................................................................

E-mail: ........................................................................
Kapcsolattartó: ..................................................................

Az SZMSZ kétévenkénti soros felterjesztésének
legközelebbi időpontja 2018. május 31. napja,
amennyiben annak módosítása és jóváhagyása egyéb
okból időközben nem válik szükségessé.

MEGRENDELŐ
Név: ........................................................................

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

Cím: .......................................................................
Telefonszám:

..................................................................

685/2016. (XI. 29.) OBHE számú
határozat
a Kúrián 5 igazságügyi alkalmazotti álláshely
megszüntetéséről és a Kúria engedélyezett
létszámáról szóló 195/2016. (V. 3.) OBHE számú
határozat módosításáról

E-mail: .....................................................................
Munkavégzés címe: ........................................................

Anyagköltség (Ft)

Munkadíj (Ft)

Alapozás

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (3) bekezdés c) pontjában
írt jogköröm alapján, a Kúrián 1 középfokú végzettségű
tisztviselő és 4 fizikai dolgozó álláshelyet 2016. november
1-jei hatállyal megszüntetek.

Szerkezeti munkák
Befejező munkák
Kültér
Nyílászárók
Gépészet

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Kúria engedélyezett létszámáról szóló 195/2016. (V. 3.)
OBHE számú határozat 2.5. és 2.7. pontját:
A Kúria engedélyezett

Elektromos
Tető
Nettó költség (Ft)
27% ÁFA (Ft)
Bruttó költség (Ft)

2.5. középfokú végzettségű tisztviselő létszáma: 59 fő
2.7. fizikai dolgozó létszáma: 70 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 234 fő
A Kúria engedélyezett létszámát 326 főben határozom
meg.

Bruttó végösszeg (Ft)

Kelt, …………., ….. év ….. hó ….. napján

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

...............................................
Aláírás és bélyegző helye”
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704/2016. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a Polgári
Kollégiumban 2 csoportvezető-helyettes működik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnök

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam a
„Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás munkacsoport”ot.

719/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan bírósággá,
ahol csoportvezető-helyettes működik.

2018. január hó 31. napjáig meghosszabbítom.
A Munkacsoport elnökének kijelölése a meghosszabbított
időtartamra szól.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnök

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

720/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
járásbírósági csoportvezető bírói álláshely
járásbírósági csoportvezető-helyettes bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
300/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

707/2016. (XII.13.) OBHE számú
határozat
a bírák és igazságügyi alkalmazottak
cafetéria-juttatása 2017. évi összegének
meghatározásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdés f) pontjában írt
felhatalmazás alapján a szolgálati jogviszonyban álló
bírót és igazságügyi alkalmazottat megillető cafetériajuttatás éves összegét – az érdek-képviseleti szervekkel
együttműködve – a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 183. § (4) bekezdésére és
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 119. § (4) bekezdésre
figyelemmel a 2017. évre bruttó 215.870 forintban
határozom meg.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnök

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Fővárosi Törvényszék területén
egy járásbírósági csoportvezető bírói álláshelyet (650.
számú) 2016. december 15-ei hatállyal járásbírósági
csoportvezető-helyettes bírói álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
december 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
300/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.2.3. és 1.2.4.
pontját:

718/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék csoportvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

Járásbírósági bírói létszám:
1.2.3. csoportvezető bírói létszám: 19 fő
1.2.4. csoportvezető-helyettes bírói létszáma: 18 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 395 fő.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnök
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722/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói és egy felsőfokú tisztviselői
álláshely rendszeresítéséről
és a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 311/2016. (VI. 13.) OBHE
számú határozat módosításáról

december 01-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 306/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.9.
pontját:
1.1.9. törvényszéki bíró: 21 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 39 fő
Bírói létszám összesen: 121 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Szolnoki Törvényszéken 2016.
december 01-ei hatállyal egy törvényszéki bírói és egy
felsőfokú tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.

3. A Nyíregyházi
létszáma 475 fő.

Törvényszék

engedélyezett

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
december 01-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
311/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 3.3
pontját:

732/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
305/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

1.1.9. törvényszéki bíró: 14 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 27 fő
Bírói létszám összesen: 84 fő
3.3. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 17 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (121. számú) 2016.
december 15-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé
átalakítok.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 245
fő
4. A Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszáma
329 fő.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
december 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
305/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.2.5.
pontját:

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

723/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
a Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshely rendszeresítéséről
és a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 306/2016. (VI. 13.) OBHE
számú határozat módosításáról

A Miskolci Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 31 fő
törvényszéki bírói létszám összesen: 51 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 91 fő,
járásbírósági bírói létszám összesen: 106 fő.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján, a Nyíregyházi Törvényszéken
2016. december 01-ei hatállyal egy törvényszéki bírói
álláshelyet rendszeresítek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
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741/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
a Szolnoki Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé történő átalakításáról és a Szolnoki
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
311/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Szolnoki Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (45. számú) 2016.
december 15-ei hatállyal törvényszéki bírói álláshellyé
átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
december 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
311/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.9. és 1.2.5.
pontját:
A Szolnoki Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 15 fő
törvényszéki bírói létszám összesen: 28 fő
1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 43
járásbírósági bírói létszám: 51 fő.

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnök
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
DÖNTÉSEI
mia 2017. évi központi oktatási tervét tudomásul vette.

HATÁROZATOK

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

101/2016. (XI.8.) OBT
határozat

106/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács elfogadta a napirendet.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács a kegyeleti szabályzatról szóló
11/2016. (XI. 24.) OBH elnöki utasítással egyetért.

102/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
Elnökének tájékoztatóját az OBH 2015. évi tevékenységéről tudomásul vette.

107/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló 5/2013. (VI.25.) OBH utasítás módosításával egyetért.

103/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács az integritási szabályzatról
szóló 6/2016. (V.31.) OBH elnöki utasítás hatályosulásáról és a kapcsolódó képzésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

108/2016. (XI.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
Elnökével megállapodást kötött az Országos Bírói Tanács 2017. évi költségvetéséről.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

104/2016. (XI.8.) OBT
határozat

109/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
tájékoztatóját a 2016. első félévi ügyforgalmi adatokról
tudomásul vette.

Az Országos Bírói Tanács Kovácsné dr. Droblyen Éva
budaörsi járásbírósági bíró kérelmére – lemondására tekintettel – hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási
időhöz és a bíró szolgálati viszonyának 2016. november
30. napjával történő megszüntetéséhez.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

105/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács a Magyar Igazságügyi Akadé-
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110/2016. (XI.8.) OBT
határozat

114/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Némethné dr. Szent-Gály
Editnek, a Veszprémi Törvényszék elnökének részére „Elismerő Oklevél” adományozásához hozzájárul.

Az Országos Bírói Tanács dr. Ravasz László és dr. Szepesházi Péter közérdekű adatigénylés tárgyú beadványával kapcsolatban megkeresi a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságot állásfoglalás kiadása
iránt a körben, hogy a kérelemben megjelölt adatok közérdekűnek minősülnek-e.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

111/2016. (XI.8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács az Egri Törvényszék 15. számú
álláshelyére kiírt pályázat esetén – rangsortól eltéréssel
– dr. Gárdos Judit tekintetében egyetért az áthelyezési
javaslattal.

115/2016. (XI.24.) OBT
határozat
bíró lemondási ideje tartamának
meghatározása tárgyában

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó kúriai bíró kérelmére – lemondására tekintettel –
hozzájárul a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a
bíró szolgálati viszonyának 2016. november 30. napjával
történő megszüntetéséhez.

112/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács felhatalmazza dr. Simon Levente OBT tagot, hogy az ENCJ 2016. december 8-i rendkívüli Közgyűlésén a Tanácsot képviselje, egyben felhatalmazza arra, hogy a Török Legfelsőbb Bírósági és
Ügyészi Tanács ENCJ-ben fennálló megfigyelői státusza
felfüggesztésre irányuló előterjesztés esetén azt támogassa.

116/2016. (XI.29.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2016. november 8. napján
meghozott 112/2016. (XI.8) számú OBT határozatát megváltoztatja akként, hogy az ENCJ 2016. december 8-án
tartandó rendkívüli közgyűlésén nem vesz részt.

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

113/2016. (XI.8.) OBT
határozat

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Az Országos Bírói Tanács felkéri dr. Steigerwald Erikát,
az Országos Bírósági Hivatal Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetőjét és dr. Várai Jeges Adriennt, az
Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Igazgatási
Osztályára beosztott bírót, hogy az ENCJ 2016/2017. évben működő munkacsoportjaiban az OBT által delegált
tagok munkáját szakértőként és tolmácsként segítsék.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

mel - bírói tisztségükből
felmentette.

Magyarország köztársasági elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Fazekas Ágnest, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Hodosy Annamáriát, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Kocsis Zsuzsanna Andreát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
dr. Koskocsák Melindát, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bíráját,
Szigeti Istvánt, a Mohácsi Járásbíróság bíráját

CÍMADOMÁNYOZÁS
626/2016. (XI. 15.) OBHE számú
határozat
2016. november hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

2016. december 1. napjától határozatlan időre,

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

dr. Bálint Pétert, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Czédli-Deák Andreát, a Szegedi Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Horváth Vera Juditot, a Szombathelyi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Kovács Nórát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
dr. Rainer Lillát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,
dr. Nánási Mátét, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Perényi Nórát, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
bírósági titkárát,
dr. Pósa Gergelyt, a Debreceni Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Rózsavölgyi Bencét, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szalai Marcellt, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Szűcs Rékát, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkárát

2016. szeptember 1. napjától
a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén
dr. Donkó András Istvánnak, a Paksi Járásbíróság bírájának,
2016. november 1. napjától
a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
dr. Somlai Ferencnek, a Pécsi Járásbíróság bírájának
2016. november 23. napjától
a Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területén
dr. Józsa Líviának, a Salgótarjáni Járásbíróság bírájának,
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
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
2016. november 1. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Jaczkó Beáta Irén, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettese,
a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területén
dr. Kovács Rita, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

a 2016. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezte,

dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikót, a Kúria bíráját,
Kovácsné dr. Droblyen Évát, a Budaörsi Járásbíróság bíráját,
Nagyné dr. Kívés Krisztinát, a Balassagyarmati Törvényszék
bíráját
2016. november 30. napjával,- lemondásukra figyelem-
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

666/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

663/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Kovács
Nóra bírót – a 289/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2016. december 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bálint Péter
bírót – a 290/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

667/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

664/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Rainer Lilla
bírót – a 287/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Czédli-Deák
Andrea bírót – a 387/2016. (VII. 5.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Szegedi
Járásbíróságra osztom be.

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

668/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

665/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Nánási
Máté bírót – a 422/2016. (VII. 14.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Szolnoki
Járásbíróságra osztom be.
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. Horváth
Vera Judit bírót – a 273/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Sárvári
Járásbíróságra osztom be.

669/2016. (XI. 23.) 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. Perényi
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673/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Nóra bírót – a 429/2016. (VII. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Szegedi
Járásbíróságra osztom be.
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. Szűcs Réka
bírót – a 431/2016. (VII. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Ceglédi Járásbíróságra osztom be.

670/2016. (XI. 23.) 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. Pósa Gergely bírót – a 282/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Debreceni Járásbíróságra osztom be.

674/2016. (XI. 25.) OBHE számú
határozat
bírák áthelyezéséről

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

I.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján

671/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Rózsavölgyi
Bence bírót – a 389/2016. (VII. 8.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Debreceni
Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Balogh László,
Bata Ágnes Klára,
Borbély Attila,
Dálnoki Gyöngyi,
Kiss Krisztina,
Klement Katalin,
Mohácsi János,
Péter Éva,
Ruckel-Pandazis Orsolya,
Serfőző Ágnes,
Stringovics Anett,
Szűrösné dr. Takács Andrea

bírákat – az 580/2016. (X. 20.) OBHE határozattal kiírát
pályázatra figyelemmel – 2017. január 1. napjával a Ráckevei Járásbíróságról a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

672/2016. (XI. 23.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

II.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Szalai Marcell bírót – a 286/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. december 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján dr. Korpás-Földi Zsuzsanna bírót – az 558/2016. (X.24.) OBHE
határozattal kiírát pályázatra figyelemmel – 2017. január
1. napjával a Ráckevei Járásbíróságról a Budaörsi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.
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a Kaposvári Törvényszék elnökének indítványára – a
Nagyatádi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére
tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2016. december 1. napjától a Nagyatádi Járásbíróságra áthelyezem.

III.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján dr. Molnár
Andrea bírót – az 538/2016. (X.20.) OBHE határozattal
kiírát pályázatra figyelemmel – 2017. január 1. napjával
a Ráckevei Járásbíróságról a Váci Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

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

682/2016. (XI. 28.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

675/2016. (XI. 25.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése
alapján dr. Döme Attila tanácselnököt – az 527/2016. (IX.
16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint a
Kúria elnökének döntésére figyelemmel – 2017. január 1.
napjával a Pécsi Ítélőtábláról a Kúriára bírói munkakörbe
áthelyezem.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést érintő változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik az álláshely
betöltését – a Váci Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(106. számú) állás betöltésére a Bírósági Közlöny 2016/9.
számában az 583/2016. (X. 20.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

683/2016. (XI. 28.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

676/2016. (XI. 25.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34.§ (1) bekezdése alapján Molnár Ferencné dr. tanácselnököt – a 515/2016. (IX.
16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
a Kúria elnökének döntésére figyelemmel – 2017. január
1. napjával a Balassagyarmati Törvényszékről a Kúriára
bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést érintő változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik az álláshely
betöltését – a Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói (109. számú) állás betöltésére a Bírósági Közlöny
2016/9. számában az 588/2016. (X. 24.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

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

687/2016. (XII.1.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

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

678/2016. (XI. 28.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLII. törvény 20.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Bírósági Közlöny 2016/9. számában, az Országos Bírósági

Dr. Major Zsoltot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját –
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713/2016. (XII. 14.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

Hivatal elnökhelyettesi tisztségére kiírt pályázatot – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett –
eredménytelenné nyilvánítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Telegdy
Gergely Béla bírót - az 517/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. február
1. napjával a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Szegedi Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

688/2016. (XII. 1.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kollár Zoltán bírót - a 532/2016. (IX. 19.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. december 15. napjával a Székesfehérvári Járásbíróságról a Székesfehérvári
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

714/2016. (XII. 14.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként – az Országos
Bírói Tanács 129/2016. (XII. 13.) OBT számú határozatára
figyelemmel – dr. Somogyi Zoltánt, a 2016. december 16.
nap-jától 2022. december 15. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Győri Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

706/2016. (XII. 13.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla elnökének
kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Ribai Csillát
a 2017. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi Ítélőtábla elnökévé.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

716/2016. (XII. 15.) OBHE számú
határozat
az európai jogi szaktanácsadók koordinátorhelyettesi megbízásáról

711/2016. (XII. 14.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.
(X. 17.) OBH utasítás 19. § alapján polgári ügyszakban dr.
Senyei György Barnát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét megbízom az európai jogi szaktanácsadók koordinátori-helyettesi feladatainak ellátásával a 2016. december
16. napjától 2019. december 15. napjáig terjedő időtartamra.

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján – figyelemmel arra, hogy a benyújtott pályázatot a bíróság elnöke elutasította - a Szolnoki Járásbíróság egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (77. számú)
állás betöltésére, a Bírósági Közlöny 2016/9. számában
az 574/2016. (X. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom, és a Bjt. 20. § (2)
bekezdése alapján ismételten kiírom.

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

717/2016. (XII. 15.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Tóth Ildikót, a Debreceni Törvényszék tanácselnökét
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690/2016. (XII. 1.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

– a Debreceni Törvényszék elnökének indítványára – a
Hajdúböszörményi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére tekintettel – a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján
2016. december 15. napjától a Hajdúböszörményi Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 448. § (2) bekezdésére figyelemmel – hozzájárulásával – dr. Bálint Pétert, a
Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját, 2016. december
10. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

KIJELÖLÉSEK
627/2016. (XI. 15.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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

Dr. Egri-Szabó Lillát, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát 2016. december 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

692/2016. (XII. 6.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Nánási Mátét, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2016. december 15. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a 448. § (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

656/2016. (XI. 18.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről
Dr. Várszegi Andreát, a Balassagyarmati Járásbíróság
bíráját 2016. december 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

694/2016. (XII. 7.) OBHE számú
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bírák kijelöléséről

679/2016. (XI. 28.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Krajnyák Istvánt, a Szerencsi Járásbíróság
bíráját és
dr. Novák Józsefet, a Miskolci Járásbíróság
bíráját a Miskolci Törvényszékre 2017. január 1. napjától
2017. február 28. napjáig történő kirendelése időtartamára, közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

Dr. Baji Dóra Antóniát, a Debreceni Járásbíróság bíráját
és dr. Hutás Nellit, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági
titkárát 2016. december 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
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696/2016. (XII. 7.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

bírósági titkárát 2017. február 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Kardos Dórát, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját 2017.
január 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

KIRENDELÉSEK

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

620/2016. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bírák kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára

705/2016. (XII. 13.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Király Szonját, a Tatai Járásbíróság bíráját
2016. december 15. napjától a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

– dr. Sági Zsuzsannát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2017. január 1. napjától 2017. február 28. napjáig,
- dr. Szabó Annamáriát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2017. február 1. napjától 2017. március 31.
napjáig,
- dr. Ruff Editet, a Budapest Környéki Törvényszék csoportvezető bíráját és
- dr. Vida Gergőt, a Monori Járásbíróság bíráját 2017.
március 1. napjától 2017. április 30. napjáig,
- dr. Mizerák Juditot, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2017. május 1. napjától 2017. június 30. napjáig,
- dr. Pesti Zsuzsanna Esztert, a Budapest Környéki Törvényszék csoportvezető bíráját 2017. szeptember 1.
napjától október 31. napjáig, valamint
- Beszterceyné dr. Benedek Tímeát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját 2017. október 1. napjától 2017.
november 30. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenységük megtartása
nélkül – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

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

709/2016. (XII. 14.) OBHE számú
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Tóth Andreát, a Székesfehérvári Járásbíróság
bíráját a Székesfehérvári Törvényszékre 2017. január 1.
napjától 2017. december 31. napjáig történő kirendelése időtartamára, közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíróvá kijelölöm.

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

621/2016. (XI. 14.) OBHE számú
határozat
bírák Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

710/2016. (XII. 14.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

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. Kustos Anna Zsófiát, a Szombathelyi Járásbíróság

dr. Nagyné dr. Kocsán Annamáriát, a Debreceni Tör-
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660/2016. (XI. 21.) OBHE számú
határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének
meghosszabbításáról

vényszék bíráját ,
dr. Molnár Tibor Tamást, a Miskolci Törvényszék bíráját
és
dr. Kardos Dórát, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját
2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása mellett, hozzájárulásukkal - a Debreceni Ítélőtáblára kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján dr. Bakó Józsefet, a Debreceni Törvényszék bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett,
hozzájárulásával – a 2017. január 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Ítélőtáblára ismételten kirendelem.

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

625/2016. (XI. 15.) OBHE számú
határozat
bíró Győri Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

686/2016. (XI. 29.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával – dr. Németh Balázst,
a Veszprémi Törvényszéki bíráját, a 2017. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Győri Ítélőtáblára ismételten kirendelem.

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. § (2) bekezdése alapján dr. Tanács Péter Imrének, a
Budaörsi Járásbíróság bírájának, 2017. január 1. napjától 2017. 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

638/2016. (XI. 17.) OBHE számú
határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendeléséről

689/2016. (XII. 1.) OBHE számú
határozat
bírák Kúriára 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.
Matisz Natáliát, a Debreceni Járásbíróság bíráját 2016.
december 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő
időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül - az Egri Törvényszékre
kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal,
1. dr. Baksáné dr. Pál Ildikót, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnökét,
2. Beszterceyné dr. Benedek Tímeát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját,
3. dr. Szakály Noémit, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
4. dr. Pálosi-Magyari Lászlót, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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tevékenysége megtartása nélkül, – a Szegedi Ítélőtáblára
történő kirendelését 2017. január 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

5. Szabóné dr. Beke Andreát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját,
6. dr. Szomszéd Évát, a Salgótarjáni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökét,
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása
mellett,
7. Szalai Csabáné dr. Horváth Katalint, a Zalaegerszegi
Járásbíróság bíráját,
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül –
2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig,
8. dr. Gór Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék bíráját, - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –

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

702/2016. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
bírák és bírósági titkár minisztériumi
beosztásának meghosszabbításáról
A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. § (2) bekezdése alapján dr. Demeter Zsuzsannának,
a Fővárosi Törvényszék bírájának, dr. Vass Péternek, az
Országos Bírósági Hivatal beosztott bírájának, valamint
dr. Bak Szilviának, a Budapest Környéki Törvényszék bírósági titkárának 2017. január 1. napjától 2017. február
28. napjáig terjedő határozott időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi beosztását meghosszabbítom.

2017. február 1. napjától 2017. március 31. napjáig, a
Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

691/2016. (XII. 2.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra történő kirendeléséről

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

703/2016. (XII. 8.) OBHE számú
határozat
bírák kirendelésének módosítása a Fővárosi
Ítélőtáblára

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
Oltárczyné dr. Beke Ágnest, a Veszprémi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bíráját a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságra, 2017. január 1. napjától 2017.
március 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
mellett, hozzájárulásával - kirendelem.

A
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról
szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
31. § (1) bekezdése alapján, a Fővárosi Törvényszék bíráinak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről szóló
622/2016. (XI. 14.) számú OBHE határozatban foglaltakat, - hozzájárulásukkal, - akként módosítom, hogy
1. dr. Kerékgyártó Krisztinát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
2. dr. Varga Beát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
2017. január 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra,
3. dr. Vizin Anitát, a XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
bíráját,
2017. május 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő
időtartamra,
4. dr. Éliás Esztert, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

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

697/2016. (XII. 7.) 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. Tóth Gabriella Mariannának, a Szegedi Törvényszék bírájának – eredeti beosztásából eredő ítélkezési
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évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Habony János, a
Győri Törvényszék kollégiumvezetője vezetői tisztsége
– a megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2016.
október 14. napjával megszűnik, ezért őt 2016. október
15. napjától a Győri Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.

2017. október 1. napjától 2017. november 30. napjáig
terjedő időtartamra,
az eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül, a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

708/2016. (XII. 14.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

577/2016. (X. 19.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

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. Kósa Zsuzsannának, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, - 2017. január 1. napjától 2017.
március 31. napjáig terjedő időtartamra, a Fővárosi Törvényszékre történő kirendelését meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Dobainé dr.
Kelemen Juditot, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság bíráját 2016. november 15. napjától 2017. május
14. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

606/2016. (X.27.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

EGYÉB HATÁROZATOK
544/2016. (IX.26.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Kelemen
Gyöngyit, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
elnökét, címzetes törvényszéki bírót 2016. december 1.
napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Györe Viktor, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár beosztását 2016. december 1.
napjától határozatlan időtartamra módosítom.

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

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

629/2016. (XI. 16.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

563/2016. (X. 11.) OBHE számú
határozat
a Győri Törvényszék kollégiumvezetője
vezetői tisztségének megszűnéséről

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
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ra tekintettel 2016. december 31. napjával megszűnik,
ezért 2017. január 1. napjától a hivatali tevékenységét
megelőző szolgálati helyére, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztom.

alapján dr. Márton Mária, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár beosztását 2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra módosítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

659/2016. (XI.21.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

681/2016. (XI.28.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Maczkó Havaska Éva, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2016. december 31. napjával
megszüntetem és 2017. január 1. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Jenei-Szabó Andrea, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2016. december
16. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

661/2016. (XI.22.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

684/2016. (XI.29.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűnéséről
és a Tatabányai Törvényszékre történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény27. § (2) bekezdése alapján dr. Bozsó Pétert, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2016. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdése
alapján dr. Jenei-Szabó Andrea, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2016. december
31. napjával megszűnik, ezért 2017. január 1. napjától
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a
Tatabányai Törvényszékre beosztom.

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

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

662/2016. (XI.23.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

698/2016. (XII.7.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Fülöp
Natasa Katalin, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztása a határozott időtartam lejártá-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter Zol-
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ber 20. napjáig terjedő dőtartamra a Debreceni Járásbíróság elnökévé,
dr. Csikiné dr. Mátyás Krisztinát, a Debreceni Járásbíróság bíráját a 2016. december 15. napjától 2022. december 14. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Járásbíróság elnökhelyettesévé,

tán János, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2017. március 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

beosztotta

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

dr. Tóthné dr. Szilágyi Máriát, a Debreceni Járásbíróság
elnökhelyettesét - vezetői kinevezésének lejártára tekintettel - 2016. december 15. napjától a Debreceni Járásbíróságra bírói munkakörbe.
dr. Csontos Tibor Imrét, a Hajdúböszörményi Járásbíróság elnökét - vezetői kinevezésének lejártára tekintettel
- 2016. december 15. napjától a Hajdúböszörményi Járásbíróságra bírói munkakörbe.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte
Keléné dr. Kármán Csillát, a Nagykátai Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2016. november 7. napjától határozatlan időre a Nagykátai Járásbíróságra,
dr. Kis Terézt a 2016. november 15. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Budapest Környéki Törvényszékre,
dr. Csécsei Etele Ádámot a 2016. november 30. napjától
2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Gödöllői
Járásbíróságra,
dr. Besenyei Anitát, a Dabasi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2016. december 5. napjától határozatlan időre a Dabasi Járásbíróságra,
dr. Helmeczy Zsófiát a 2016. december 12. napjától
2017. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapest
Környéki Törvényszék Büntető Kollégiumába, bírósági
titkári munkakörbe,

Az Egri Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Czuczai Éva Zsuzsannát, az Egri Törvényszék bíráját
a 2016. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig terjedő időtartamra az Egri Törvényszék Gazdasági
Nemperes Csoportjába csoportvezető bírói munkakörbe.
A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte

kijelölte

dr. Filipp Mónika Juliannát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját a 2016. december
1. napjától 2022. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság elnökévé,
dr. Kovács Józsefet, a Budapesti II. és II. Kerületi Bíróság
elnökhelyettesét a 2016. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti II.
és III. Kerületi Bíróság elnökévé,
dr. Demeter Andreát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját a 2016. december 1.
napjától 2022. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság elnökhelyettesévé,
dr. Braun Ibolyát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság elnökhelyettesét a 2016. december 1. napjától
2022. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Elnökségénél csoportvezető (titkárságvezető) bírói munkakörbe,
Idzigné dr. Novák Marianna Csillát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2016. december 1. napjától határozatlan

Keléné dr. Kármán Csillát, a Nagykátai Járásbíróság bírósági titkárát 2016. november 7. napjától,
dr. Besenyei Anitát, a Dabasi Járásbíróság bírósági titkárát 2016. december 5. napjától,
dr. Helmeczy Zsófiát, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát 2016. december 12. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá,
dr. Csécsei Etele Ádámot, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát 2016. november 30. napjától szabálysértési
ügyekben, valamint az 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá.
A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Vágó Zsoltot, a Debreceni Járásbíróság csoportvezető bíráját a 2016. november 21. napjától 2022. novem-
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A Miskolci Törvényszék elnöke

időre a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,
dr. Orosz Ágnest, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2016. december 6. napjától határozatlan időre a
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra,
dr. Köböl Dánielt, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2016. december 15. napjától határozatlan időre
a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

kinevezte

dr. Forgács Tündét, a Miskolci Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Tiszaújvárosi Járásbíróságra ,
dr. Rózsa Zsuzsannát, a Mezőkövesdi Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2016. december 1. napjától 2017.
november 30. napjáig terjedő időtartamra a Mezőkövesdi Járásbíróságra,
Rózsáné dr. Váradi Edinát, az Ózdi Járásbíróság bírósági
fogalmazóját a 2016. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő időtartamra az Ózdi Járásbíróságra,
dr. Simaházi Renátát, a Miskolci Járásbíróság bírósági
fogalmazóját a 2016. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő időtartamra a Miskolci Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,

kijelölte

dr. Kovács Ervint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2016. november 14. napjától szabálysértési
ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá,
dr. Góhér Márta Máriát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2017. január 1. napjától büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására.
A Győri Törvényszék elnöke

kijelölte

kinevezte

dr. Kovács Nikolettát,
dr. Veress Ágnest, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárait 2016. november 2. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.

dr. Sárközi Zsuzsannát, a Győri Járásbíróság elnökét a
2016. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig
terjedő időtartamra a Győri Járásbíróság elnökévé.
dr. Pálfay Szilárdot 2017. január 1. napjától határozatlan időre a Győri Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke

A Kaposvári Törvényszék elnöke

kinevezte

Kapinné dr. Farkas Gyöngyit, a Kisvárdai Járásbíróság
bíráját a 2016. december 10. napjától 2022. december
9. napjáig terjedő időtartamra a Kisvárdai Járásbíróság
elnökévé,
dr. Csorba Anikót, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját a
2016. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig
terjedő időtartamra a Nyíregyházi Járásbíróságra csoportvezető bírói munkakörbe.

kinevezte

dr. Major Zsoltot, a Kaposvári Járásbíróság bíráját a
2016. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig
terjedő időtartamra a Nagyatádi Járásbíróság elnökévé,
A Kecskeméti Törvényszék elnöke
kijelölte

A Pécsi Törvényszék elnöke

dr. Király Balázst,
dr. Petróczy Anettet, a Bajai Járásbíróság bírósági titkárait 2016. november 17. napjától,
dr. Gubán Bélát, a Kiskunhalasi Járásbíróság bírósági titkárát 2016. december 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.

kinevezte

dr. Nagybalyi-Sólyom Orsolyát, a Pécsi Járásbíróság bírósági fogalmazóját a 2016. november 21. napjától határozatlan időre a Komlói Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.
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A Székesfehérvári Törvényszék elnöke

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.

kinevezte

dr. Muskovits Andrást 2016. október 25. napjától határozatlan időre a Székesfehérvári Járásbíróságra bírósági
titkári munkakörbe.

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

A Szolnoki Törvényszék elnöke
kijelölte

dr. Nánási Mátét, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2016.
december 1. napjától nyomozási bíróvá.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesi állására (31. számú), a Bírósági Közlöny 2016/9. számában kiírt pályázatot - tekintettel
arra, hogy a pályázatra a benyújtásra megadott határidőig pályázat nem érkezett- eredménytelenné nyilvánította.

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 Szombathelyi Törvényszék elnöke a Szombathelyi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyére
(46. számú), a Bírósági Közlöny 2016/5. számában kiírt
pályázatot - a Bszi. 133. § (1) bekezdése alapján - eredménytelennek nyilvánította.

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

PÁLYÁZATOK
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

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

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése
értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői
tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az

A bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.
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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.

kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat benyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén
is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti
bíróságra beérkezzen,
5. jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.

Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek
pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt.
5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén
a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt.
10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.

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

A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az
irányadó.
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a „Jelentkezési segédlap”
kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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 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 pályázathoz csatolni kell:
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,
4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap
benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre

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.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bírósá-
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A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel - hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy
a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.

got kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az
adatok kezelésére.
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 vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.

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

A 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.

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

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

746/2016. (XII. 20.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszék Büntető 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 megszerzésének 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 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.
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§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 30. 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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. február 10. napja 14.00 óra.

747/2016. (XII. 20.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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749/2016. (XII. 20.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. február 10. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.)

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

750/2016. (XII. 20.) OBHE számú
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

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

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 Budapest Környéki
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 Budapest Környéki Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és
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nács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

felelősségi köröknek,
−
a Budapest Környéki 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 (időszerűség javítása)
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 13. napja 13.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Pécsi Ítélőtábla Elnöki Titkárság (7601 Pécs, Pf. 62.).

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 30. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

1. az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki
álláshelyének (70. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A Pécsi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet
a Pécsi Ítélőtábla egy tanácselnöki álláshelyének
(Polgári Kollégium 10. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges polgári ügyszakos bírói működési gyakorlat,
valamint a polgári fellebbviteli tanácsban szerzett gyakorlat tartamának van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell az Egri Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, va-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett ta-
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rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 20. napja 13.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 20. napja 13.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.).

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.).

2. az Egri Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének
(30. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (280. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túla tényleges 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 pályaműnek tartalmaznia kell az Egri Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi

A pályaműnek tartalmaznia kell Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatáro-
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Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- 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.

zott 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 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:
2017. február 20. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 23. napja.

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

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

2. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Polgári Csoport egy polgári ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (302. számú) betöltésére.

3. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma egy
csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (115.
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, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, különösen a törvényszéki elsőfokú bírói gyakorlatnak, 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 Polgári Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői-helyettes bírói 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 Polgári Kollégium
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői-helyettes bírói 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:
2017. január 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 20. napja.

4. a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma egy
csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (116.
számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

5. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Polgári Csoport egy csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (650. számú) betöltésére.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, különösen a törvényszéki elsőfokú bírói gyakorlatnak, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, 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
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- 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.

vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Polgári Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői-helyettes bírói 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 pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel
legyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a törvényszék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 16. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkárság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.).

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 23. napja.

a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöki álláshelyének (46. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szegedi Törvényszék egy tanácselnöki álláshelyének (Büntető Kollégium 12. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van
jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
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A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Járásbíróság Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth út 1.)

és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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

721/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre
A Kúrián egy kúriai bírói (Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 56. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a helyi önkormányzatok feladatai, hatásköre, működése területén (jogalkotás, hatósági
és egyéb önkormányzati ügyek), valamint a pénzügyi jogi
területen szerzett magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretnek van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 16. napja 14.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkárság (9700 Szombathely, Szili J. u. 7.).

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

724/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
712/2016. (XII. 14.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (745.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Szolnoki Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (77.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.
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 elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.
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725/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (755.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

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

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

728/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (551. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

726/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói (558. számú) álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja

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

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).

729/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (568. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

727/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (552. számú) álláshely betöltésére a pályázatot ki-
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733/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Miskolci Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.).

A Miskolci Törvényszéken egy törvényszéki bírói (121.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

730/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki bírói (89.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

734/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Büntető Kollégium 257. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

731/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Nyíregyházi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 16. napja 16.00 óra.

A Nyíregyházi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
(123. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 177.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

735/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

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

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Büntetés-végrehajtási Csoport 40. számú) állás-
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A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága ( 6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

hely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a büntető jogterületen szerzett
tudásnak, a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 16. napja 16.00 óra.

738/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 177.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Egri Törvényszéken egy törvényszéki bírói (Nemperes Csoport, 14. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

736/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Püspökladányi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a gazdasági (felszámolás) jogterületen szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében
szerzett jártasságnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

A Püspökladányi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshely (123. számú) betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága ( 3300 Eger, Barkóczy
u. 1.)

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

739/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Püspökladányi Járásbíróság Elnöki Titkársága (4150
Püspökladány, Kossuth u. 30.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Székesfehérvári Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(61. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

737/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

A Szegedi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (34. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.
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740/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 16. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 Budaörs,
Pf. 10.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kecskeméti Törvényszéken egy törvényszéki bírói (37.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az
pályázatot hirdet

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére
Az OBH elnökhelyettesi tisztségét határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be.

742/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szolnoki Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon
túl – a legalább 5 éves tényleges bírói működési gyakorlatnak, a legalább 5 éves bírósági vezetői gyakorlatnak,
továbbá az igazgatási, személyügyi területen szerzett tapasztalatoknak van jelentősége.

A Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki bírói (45.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 68. §
(1) bekezdésében és 79. § (3) bekezdésében írt kizáró ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 19. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 1.)
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell az Országos Bírósági Hivatal működésével, vezetői tevékenységével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

744/2016. (XII. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
- a magasabb vezetői állásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,

A Budaörsi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (239.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.
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VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT

az elnökhelyettesi vezetői tevékenységnek a Szervezeti
és Működési Szabályzatból eredő feladat- és felelősségi
köreinek,
- az Országos Bírósági Hivatal előtt álló rövid és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék területén (Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság) egy fő végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

• a bíróságok emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási rendszerek, protokollok, okiratminták egységesítése és egyszerűsítése,
• a kompetencia alapú foglalkoztatást erősítő értékelési rendszer az igazságügyi alkalmazottak, a bírók és
bírósági vezetők vonatkozásában,
• a bírósági életpálya a jelenlegi jogszabályi keretek
között és annak jövőbeli fejlesztésére vonatkozó kezdeményezések,
• az emberi erőforrás fejlesztését és megtartását
szolgáló jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása, kapcsolódó ajánlások és szabályzatok előkészítése.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. január 30. napja 16.00 óra.
A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest
Markó u. 27. II. emelet 16.).

HÍREK

Az elnökhelyettes illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 162-163. §
rendelkezései az irányadók.

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Szeleczki Zoltánnak, a Kecskeméti Járásbíróság bírájának az AA 110699 számú bírói igazolványa,
Somodi Bélánénak a Kúria Írnokának a BA 177345 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
Az OBH elnökhelyettesét az OBH elnökének javaslatára
a köztársasági elnök nevezi ki határozatlan időre.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. január 16. napja 16:30 óra
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.)

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Miskolci Törvényszék területén 3 bírósági titkári állás
hely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. január 16. napja
A pályázatok benyújtásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György u. 4.).
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