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8/2016. (VIII.16.) OBHE utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
2016. évi rendjéről
HATÁROZATOK

11

470/2016. (VIII. 23.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
484/2016. (IX. 5.) OBHE számú határozat a Miskolci Járásbíróság csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
485/2016. (IX. 5.) OBHE számú határozat a Miskolci Törvényszék területén egy járásbírósági bírói
álláshely csoportvezető-helyettes bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Miskolci Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 305/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
489/2016. (IX. 7.) OBHE számú határozata Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
490//2016. (IX. 7.) OBHE számú határozat a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről
479/2016. (VIII. 30.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kinevezéséről
498/2016. (IX. 8.) OBHE számú határozat a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
510/2016. (IX. 15.) OBHE számú
engedélyezéséről

határozat

a Székesfehérvári Törvényszéken bírói túlbetöltés

531/2016. (IX. 19.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék területén egy törvényszéki
bírói álláshely járásbírósági bírói álláshellyé történő átalakításáról és a Székesfehérvári Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 310/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 
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28/2016. (III. 8.) OBT határozat
29/2016. (III. 8.) OBT határozat a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak Juhász Andor-díj
adományozásáról és a 2016. évi címadományozásáról
30/2016. (III. 8.) OBT határozat Bírósági Szolgálatért Oklevél 2016. évi adományozásáról
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CÍMADOMÁNYOZÁS
383/2016. (VII. 1.) OBHE számú határozat 2016. július hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
444/2016. (VIII. 1.) OBHE számú határozat 2016. augusztus hónapban kötelezően adományozandó
bírói címekről és a címviselésre való jogosultságról
447/2016. (VIII. 3.) OBHE számú határozat visszamenőlegesen kötelezően adományozandó bírói
címről
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
396/2016. (VII. 12.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
397/2016. (VII. 12.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
398/2016. (VII. 12.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
399/2016. (VII. 12.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
400/2016. (VII. 12.) OBHE számú határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
401/2016. (VII. 12.) OBHE számú határozat a Balassagyarmati Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
448/2016. (VIII. 3.) OBHE számú határozat pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
450/2016. (VIII. 3.) OBHE számú határozat európai jogi szaktanácsadói megbízás megszűnéséről
453/2016. (VIII. 8.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
454/2016. (VIII. 8.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
455/2016. (VIII. 8.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
460/2016. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
461/2016. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
462/2016. (VIII. 15.) OBHE számú határozat bíró áthelyezéséről
480/2016. (VIII.30.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségére
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
492/2016. (IX. 8.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
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494/2016. (IX. 8.) OBHE számú határozat a Kúria tanácselnökének, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való megbízásáról
504/2016. (IX. 12.) OBHE számú határozat koordinátor-helyettesi pályázatok eredménytelenné
nyilvánításáról
KIJELÖLÉSEK
428/2016. (VII. 19.) OBHE számú
kijelöléséről

határozat a fiatalkorúak büntetőügyében

ítélkező bíró

434/2016. (VII. 20.) OBHE számú határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár
kijelöléséről
440/2016. (VII. 28.) OBHE számú
kijelöléséről

határozat

bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró

469/2016. (VIII. 22.) OBHE számú határozat a fiatalkorúak büntetőügyében
kijelöléséről

ítélkező bíró

473/2016. (VIII. 24.) OBHE számú határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák
kijelöléséről
474/2016. (VIII. 25.) OBHE számú határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
476/2016. (VIII. 26.) OBHE számú határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5)
és (6) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
405/2016. (VII. 13.) OBHE számú határozat bíró kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára
406/2016. (VII. 13.) OBHE számú határozat bírák kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára
407/2016. (VII. 13.) OBHE számú határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
437/2016. (VII. 20.) OBHE számú határozat bíró kirendelése a Budapest Környéki Törvényszékre
464/2016. (VIII. 17.) OBHE számú határozat bíró Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
466/2016. (VIII. 22.) OBHE számú határozat bíró Kúriára történő kirendelése
467/2016. (VIII. 22.) OBHE számú határozat bíró Kúriára történő kirendelése
468/2016. (VIII. 22.) OBHE számú határozat bíró kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára
471/2016. (VIII. 23.) OBHE számú határozat bíró minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról
482/2016. (IX. 1.) OBHE számú határozat bíró kirendelése a Fővárosi Törvényszékre
486/2016. (IX. 6.) OBHE számú határozat bírák kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára
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határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő

kirendelésének

499/2016. (IX. 8.) OBHE számú határozat bíró Budakörnyéki Járásbíróságra történő kirendeléséről
EGYÉB HATÁROZATOK
380/2016. (VI.29.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Budai Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
438/2016. (VII. 26.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
442 /2016. (VII. 28.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és a Veszprémi Járásbíróságra történő beosztásáról
443/2016. (VIII.1.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

451/2016. ( VIII. 5.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
452/2016. (VIII.5.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
456/2016. (VIII. 10.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
463/2016. (VIII.16.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
465/2016. (VIII.17.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztásáról

határozott

475/2016. (VIII.25.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról
478/2016. (VIII.29.) OBHE számú határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
481/2016. (IX.1.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Nyíregyházi Járásbíróságra történő beosztásáról
483/2016. (IX. 5.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszűnéséről és a Szekszárdi Járásbíróságra történő beosztásáról
487/2016. (IX. 7.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár
beosztásának megszűnéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról
488/2016. (IX.7.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
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501/2016. (IX.12.) OBHE számú határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
503/2016. (IX.12.) OBHE számú határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Székesfehérvári Járásbíróságra történő beosztásáról
AZ ÍTÉLŐTÁBLÁK ÉS TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSE
PÁLYÁZATOK

35

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
526/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Debreceni Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
Az Egri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kecskeméti Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírásai
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
491/2016. (IX. 7.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshelyre
515/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
516/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon egy

517/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
518/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
519/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
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520/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
521/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
522/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
523/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
524/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
525/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntés elhalasztásáról
527/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói álláshelyre
528/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Járásbíróságon egy

529/2016. (IX. 16.) OBHE számú határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
532/2016. (IX. 19.) OBHE számú határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Székesfehérvári Törvényszéken egy

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
EGYÉB PÁLYÁZATOK
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT
KOORDINÁTOR-HELYETTESI PÁLYÁZATOK
HÍREK

54
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS
8/2016. (VIII.16.) OBHE
utasítás
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának
2016. évi rendjéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a
következő utasítást adom ki:
1.§ Az utasítás hatálya
a)
a Magyarország központi költségvetéséről
szóló törvénynek a Bíróságok fejezetében eredeti és
az évközi módosított előirányzatként megállapított
fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a költségvetési évet megelőző évek központi
költségvetéséről szóló törvényeiben a Bíróságok
fejezetében
megállapított
fejezeti
kezelésű
előirányzatok költségvetési maradványára,
c)
az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján a Bíróságok fejezetében a
költségvetési év során megállapított új fejezeti
kezelésű előirányzatokra
(az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok)
terjed ki.
2. § A Bíróságok fejezetébe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet
tartalmazza.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követően napon lép
hatályba.
4. § Hatályát veszti a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi
rendjéről szóló 1/2016. (I.29.) OBH utasítás.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 8/2016. (VIII.16.) OBH utasításához

VI. Bíróságok 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

1

Áht.
azonosító

3

5

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsop.
név

E

Jogcím
név

F

Előirányzat
célja

G

H

I

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Budapest
Környéki
Törvényszék,
Országos
Bírósági
Hivatal (a
továbbiakban:
OBH), Magyar
Nemzeti
Vagyonkezelő
Zrt.

kérelem
alapján
meghozott
egyedi
döntéssel;
hatósági
szerződés
útján

előirányzat
átcsoportosítás alapján
vagy közvetlen kifizetéssel egy
összegben
vagy
részletekben

kérelem
alapján
meghozott
egyedi
döntéssel

előirányzat
átcsoportosítás alapján
vagy közvetlen kifizetéssel egy
összegben
vagy
részletekben

Támogatási
előleg

Fejezeti kezelésű
előirányzatok

2

4

B

Beruházás

331228

227250

Budapest
Környéki
Törvényszék
épület
rekonstrukciója

Az előirányzat
a Budapest
Környéki
Törvényszék
épületének
rekonstrukciójával összefüggésben
felmerült
költségek,
illetve a
törvényszék
más
épületben való
elhelyezésével
összefüggő
kiadások fedezetéül szolgál.

Igazságszolgáltatás
beruházásai

Fejezeten
belüli
beruházások,
felújítások
fedezetéül szolgál.

Kúria,
Ítélőtáblák,
Törvényszékek, OBH

Az előirányzat:

6

347951

Igazságszolgáltatás
működtetése

a ) a központi
kezelésbe
vont üres
álláshelyekhez
kapcsolódó
törvény
szerinti
illetmények,
járulékok,
juttatások;

Kúria,
Ítélőtáblák,
Törvényszékek, OBH

kérelem
alapján
meghozott
egyedi
döntéssel

b) előre nem
látható
fejezeten
belüli személyi
és
dologi
kiadások
fedezetéül
szolgál.
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előirányzat
átcsoportosítás alapján
vagy közvetlen kifizetéssel egy
összegben
vagy
részletekben

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

Kezelő
szerv

N

O

Lebonyolító
szerv

Európai
unós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában
írt jogköröm alapján a Miskolci Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói álláshelyet (115. számú) 2016.
szeptember 1-jei hatállyal csoportvezető-helyettes bírói
álláshellyé átalakítok.

HATÁROZATOK
470/2016. (VIII. 23.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
305/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.2.4. és 1.2.5.
pontját:

A Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016. július 26. napján benyújtott
módosításait jóváhagyom.

Járásbírósági bírói létszám:

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

1.2.4. csoportvezető-helyettes: 2 fő
1.2.5. járásbíróság bírói létszáma: 93 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 108 fő.

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

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

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

489/2016. (IX. 7.) OBHE számú
határozata Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

484/2016. (IX. 5.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Járásbíróság csoportvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Miskolci
Járásbíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol a 2
csoportvezető-helyettes működik.

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

490//2016. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

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

485/2016. (IX. 5.) OBHE számú
határozat
a Miskolci Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely csoportvezetőhelyettes bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Miskolci Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
305/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Pesti Központi
Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan bírósággá, ahol
a Peren kívüli Csoportban
csoportvezető-helyettes
működik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
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479/2016. (VIII. 30.) OBHE számú
határozat
Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kinevezéséről
A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
1/B. §-ának (5) bekezdése és a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (az OBH elnökének
3/2016. (II.29.) OBH utasítása) 12. §-a alapján az alább felsorolt bírákat – hozzájárulásukkal – 2016. szeptember
1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig a Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjává nevezem ki.
Név

Szolgálati hely

Beosztás

dr. Balla Lajos

Debreceni Ítélőtábla

elnök

dr. Pribula László

Debreceni Ítélőtábla

kollégiumvezető

dr. Rédei Géza

Fővárosi Ítélőtábla

tanácselnök

dr. Ruzsás Sándor Róbert

Fővárosi Ítélőtábla

tanácselnök

dr. Mészáros Zsolt László

Győri Ítélőtábla

bíró

dr. Zólyomi Csilla

Győri Ítélőtábla

bíró

dr. Makai Lajos

Pécsi Ítélőtábla

elnök

dr. Kiss Gabriella

Szegedi Ítélőtábla

tanácselnök

dr. Mezőlaki Erik Ákos

Szegedi Ítélőtábla

tanácselnök

Fülöpné dr. Kollár Ilona

Salgótarjáni Járásbíróság

elnökhelyettes

dr. Nagy Andrea

Balassagyarmati Törvényszék

tanácselnök

dr. Varga Zsolt

Balassagyarmati Járásbíróság

elnökhelyettes

dr. Fehérné dr. Gaál Tünde

Budapest Környéki Törvényszék

tanácselnök

dr. Fülöp Ágnes Katalin

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

dr. Gajdos István

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

dr. Katonáné dr. Gombos Ilona

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

dr. Kispál Sándorné dr. Balogh Ágnes

Budapest Környéki Törvényszék

csoportvezető bíró

dr. Lukácsi Beáta Zsuzsanna

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

Nagyné dr. Drahos Ibolya

Budapest Környéki Törvényszék

tanácselnök

dr. Ruff Edit

Budapest Környéki Törvényszék

csoportvezető bíró

dr. Sági Zsuzsanna

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

dr. Stubeczky Sarolta

Budapest Környéki Törvényszék

tanácselnök

dr. Szabó Györgyi

Budapest Környéki Törvényszék

bíró

dr. Szente László

Budapest Környéki Törvényszék

csoportvezető bíró

Vargáné dr. Erdődi Ágnes

Budapest Környéki Törvényszék

tanácselnök
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dr. Dankó Gabriella

Debreceni Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Nagy Antal

Debreceni Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Nagyné dr. Kocsán Annamária

Debreceni Törvényszék

bíró

dr. Sarkadi Anikó

Debreceni Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Tóth Éva

Debreceni Törvényszék

tanácselnök

dr. Tóth Zoltán Zsolt

Debreceni Járásbíróság

bíró

dr. Vágó Zsolt

Debreceni Járásbíróság

csoportvezető bíró

dr. Hajdúné dr. Ruzsics Gabriella

Egri Törvényszék

elnökhelyettes

dr. Hunyadi-Buzás Ágnes

Egri Törvényszék

tanácselnök

dr. Nádai Tímea

Egri Törvényszék

bíró

dr. Schmidt Péter

Egri Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Andirkó Judit

Pesti Központi Kerületi Bíróság

bíró

dr. Berzétei Dóra

Pesti Központi Kerületi Bíróság

bíró

dr. Bíró Emese

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Bódisné dr. Besenyei Kinga

Pesti Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető-helyettes bíró

Csekéné dr. Szegedi Mónika

Fővárosi Törvényszék

tanácselnök

dr. Dankó Eszter

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

bíró

dr. Elek Orsolya

Fővárosi Törvényszék

csoportvezető bíró

dr. Éliás Dávid

Pesti Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető-helyettes bíró

dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető-helyettes

Idzigné dr. Novák Marianna Csilla

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Ilovszky Adrienn

Pesti Központi Kerületi Bíróság

bíró

Kiszel Zoltánné dr. Nyekita Györgyi

Fővárosi Törvényszék

tanácselnök

dr. Kocsis Zsuzsanna Andrea

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Kardos Andrea

Budai Központi Kerületi Bíróság

bíró

Kárásziné dr. Kicsiny Noémi

Budai Központi Kerületi Bíróság

elnökhelyettes

dr. Madlena Erzsébet

Pesti Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető-helyettes bíró

dr. Matusik Tamás

Budai Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető bíró

dr. Németh Andrea

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Patassy Bence

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Reszeginé dr. Polencsik Eszter
Tünde

Pesti Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető bíró

dr. Sághy Levente

Fővárosi Törvényszék

csoportvezető-helyettes bíró
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dr. Szemán Felicitász

Fővárosi Törvényszék

tanácselnök

dr. Szokol Attila

Pesti Központi Kerületi Bíróság

bíró

dr. Szunyogh Zsófia Beáta

Fővárosi Törvényszék

kollégiumvezető-helyettes

dr. Takács Brigitta Erzsébet

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Szirtes Alexandra Anna

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

bíró

dr. Turbucz Zoltán

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Urbán Ildikó

Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság

elnökhelyettes

dr. Tóth Erzsébet

Fővárosi Törvényszék

bíró

Vargáné dr. Gerényi Mónika

Pesti Központi Kerületi Bíróság

csoportvezető-helyettes bíró

Velinskyné dr. Lovas Kinga Patrícia

Fővárosi Törvényszék

bíró

dr. Ilovszkyné dr. Dobor Zsuzsanna

Győri Törvényszék

elnökhelyettes

dr. Kiss János

Győri Járásbíróság

elnökhelyettes

dr. Takács József

Győri Törvényszék

elnök

dr. Varga András

Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság

elnök

Bartosné dr. Tihanyi Krisztina

Orosházi Járásbíróság

elnök

dr. Jámbor Pál

Gyulai Járásbíróság

bíró

dr. Kukla Angelika Erika

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság

bíró

Sztrungáné dr. Tóth Tünde

Gyulai Törvényszék

tanácselnök

Andorné dr. Ajkay Beáta

Kaposvári Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Hajnal Éva

Kaposvári Törvényszék

elnök

dr. Krebsz Gyöngyi

Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság

bíró

dr. Péntek Zsolt

Kaposvári Járásbíróság

elnök

Gillyné dr. Malkócs Angéla

Kecskeméti Járásbíróság

elnök

dr. Glück Zsuzsanna

Kecskeméti Járásbíróság

csoportvezető bíró

dr. Makra Zsuzsanna Anikó

Kecskeméti Járásbíróság

csoportvezető bíró

dr. Négyessy András László

Kecskeméti Törvényszék

csoportvezető bíró

dr. Sárközy Szabolcs

Kecskeméti Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Siposné dr. Zentai Anita

Kecskeméti Járásbíróság

elnökhelyettes

dr. Csillám Katalin

Miskolci Törvényszék

elnökhelyettes

dr. Engel Izolda Róza

Miskolci Járásbíróság

bíró

dr. Ficsór József

Miskolci Törvényszék

tanácselnök

dr. Fuhrmann Gábor

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság

elnök
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dr. Krajnyák István

Szerencsi Járásbíróság

bíró

dr. Péter Zoltán János

Miskolci Törvényszék

bíró

dr. Sisák Péter

Miskolci Törvényszék

tanácselnök

dr. Szathmáry Béla

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

bíró

dr. Tasnádi Zoltán

Miskolci Járásbíróság

bíró

dr. Angyalné dr. Magyar Mária

Kisvárdai Járásbíróság

bíró

Gulácsiné dr. Torda Gabriella

Nyíregyházi Törvényszék

tanácselnök

dr. Mányik István

Nyíregyházi Járásbíróság

elnök

dr. Sedlák Mária

Nyíregyházi Törvényszék

bíró

dr. Seres Lívia

Nyírbátori Járásbíróság

elnök

dr. Tass Edina

Nyíregyházi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

elnök

dr. Bence Krisztina

Pécsi Járásbíróság

elnökhelyettes

dr. Schadt Krisztián

Pécsi Törvényszék

elnökhelyettes

dr. Sipos Balázs

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság

elnök

dr. Simon Krisztina

Siklósi Járásbíróság

elnök

dr. Stelzámer Ottó

Pécsi Törvényszék

tanácselnök

dr. Krajkó Zsuzsanna

Szegedi Törvényszék

tanácselnök

dr. Nagy Zsuzsanna

Szegedi Törvényszék

tanácselnök

dr. Tolna András

Szegedi Járásbíróság

csoportvezető bíró

dr. Tóth Gabriella Marianna

Szegedi Törvényszék

bíró

dr. Szabó András

Szegedi Törvényszék

csoportvezető bíró

dr. Gerber Csilla

Székesfehérvári Járásbíróság

elnökhelyettes

dr. Karácsony Mónika Emőke

Székesfehérvári Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Sasvári Péter

Székesfehérvári Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin

Székesfehérvári Törvényszék

elnök

dr. Baksáné dr. Pál Ildikó

Szekszárdi Törvényszék

tanácselnök

dr. Csábráki Hajnalka

Szekszárdi Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Domonyai Alexa

Szekszárdi Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Budai László

Jászberényi Járásbíróság

elnök

Csontosné dr. Török Márta

Szolnoki Járásbíróság

elnök

dr. Hajdu Anna

Szolnoki Törvényszék

elnökhelyettes

dr. Andor Szabolcs

Szombathelyi Törvényszék

elnök
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dr. Rácz József

Szombathelyi Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Csorba Zsolt Ödön

Tatabányai Törvényszék

elnök

dr. Hamvas Ákos Ervin

Tatabányai Törvényszék

csoportvezető bíró

dr. Király Szonja Mónika

Tatai Járásbíróság

bíró

dr. Rácz Júlia Ágnes

Esztergomi Járásbíróság

bíró

dr. Cseke Ivett

Veszprémi Törvényszék

bíró

dr. Laczkó Henriett

Veszprémi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság
Veszprémi Járásbíróság

dr. Szabó Györgyi

Veszprémi Törvényszék

bíró

dr. Adorján Csaba

Zalaegerszegi Törvényszék

bíró

dr. Gergye Tamás Károly

Zalaegerszegi Törvényszék

bíró

dr. Németh Mária

Zalaegerszegi Törvényszék

kollégiumvezető

dr. Horváth Tünde
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elnök
bíró

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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498/2016. (IX. 8.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Törvényszék csoportvezetőhelyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

1.2.5. pontját:
A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
1.1.9. törvényszéki bírói létszáma: 13 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen 27 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 125. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a
Gazdasági Kollégiumban 2 csoportvezető-helyettes
működik.

1.2.5. járásbírósági bírói létszáma: 43 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen 51 fő
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

510/2016. (IX. 15.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszéken bírói
túlbetöltés engedélyezéséről
A bíróságok és az OBH gazdálkodásáról szóló
szabályzatról rendelkező 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás
3. számú melléklete 3. § (1) bekezdése alapján, a
Székesfehérvári Törvényszék civilisztikai ügyszakában
2017. augusztus 31. napjáig 1 fő bírói túlbetöltést
engedélyezek.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

531/2016. (IX. 19.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
járásbírósági bírói álláshellyé történő
átalakításáról és a Székesfehérvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
310/2016. (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 Székesfehérvári Törvényszék
területén egy törvényszéki bírói álláshelyet (14. számú)
2016. október 1-jei hatállyal járásbírósági bírói álláshellyé
átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2016.
október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 310/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.9. és
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DÖNTÉSEI
Bronz fokozat
1. Nádaski Mária, a Battonyai Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője
2. Látos Sándorné, a Kecskeméti Törvényszék tisztviselője
előterjeszti.

HATÁROZATOK
28/2016. (III. 8.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács augusztus 20-a államalapító
Szent István ünnepe alkalmából a

Dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

Magyar Érdemrend Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. dr. Akácz József, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsos
2. dr. Fekete Zsuzsanna, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke
3. Dudás Györgyné dr. Radó Klára, a Tatabányai törvényszék nyugalmazott tanácselnöke

29/2016. (III. 8.) OBT
határozat
a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak
Juhász Andor-díj
adományozásáról és a 2016. évi
címadományozásáról

Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. dr. Bakucz László, a Szombathelyi Törvényszék bírája, címzetes táblabíró
2. Ágostonné dr. Pfaff Mária, a Gyulai Törvényszék
nyugalmazott tanácselnöke, címzetes táblabíró
3. dr. Szántó Éva, a Kecskeméti Törvényszék bírája
4. dr. Révay Györgyné dr. Loy Ida Mária, a Miskolci
Törvényszék bírája
5. dr. Schön Ferenc, a Kalocsai Járásbíróság elnöke,
címzetes törvényszéki bíró
6. Vassné Bodnár Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék
Gazdasági Hivatal hivatalvezetője
7. Tőkéné Terhes Ildikó, a Szegedi Ítélőtábla tisztviselője

Az Országos Bírói Tanács
Juhász Andor-díj
arany fokozatát
1. dr. Belegi József, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsos
2. dr. Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője, címzetes kúriai bíró
3. dr. Lukács Zsuzsanna, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke
4. dr. Török Judit, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsos
5. dr. Világi Erzsébet, a Győri Ítélőtábla elnökhelyettese

Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetésre
1. dr. Szemőkné dr. Jávor Gabriella, a Kecskeméti Törvényszék bírája

ezüst fokozatát
1. dr. Balázs Márta, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke
2. dr. Duxné dr. Velcsov Katalin, a Szegedi Törvényszék csoportvezető bírája, címzetes táblabíró
3. dr. Farkasné dr. Diós Mária, a Szombathelyi Járásbíróság csoportvezető bírája, címzetes törvényszéki bíró
4. dr. Ficsór József, a Miskolci Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró
5. dr. Kiss Lászlóné, a Pécsi Törvényszék tanácselnöke
6. Némethné dr. Szabó Éva Olga, a Vásárosnaményi
Járásbíróság elnöke, címzetes törvényszéki bíró
7. dr. Nikula Valéria, a Szegedi Ítélőtábla bírája
8. dr. Reményi Éva, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnöke
9. dr. Sándor Géza Árpád, a Szolnoki Törvényszék ta-

Magyar Érdemkereszt (arany, ezüst, bronz fokozat) kitüntetésre
Arany fokozat
1. dr. Kopinja Mária, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke
2. dr. Mesterházy István, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró
Ezüst fokozat
1. Árvay Gyuláné, a Miskolci Törvényszék tisztviselője
2. Vilk Istvánné, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nyugalmazott írnoka
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rájának címzetes táblabíró címet
adományoz.

nácselnöke, címzetes táblabíró
10. dr. Sisák Péter, a Miskolci Törvényszék elnöke
11. dr. Tarr József, a Kaposvári Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró
12. Világhyné dr. Böcskei Terézia, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnöke

Az Országos Bírói Tanács 2016. július 15-ei hatállyal
a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Bruzsa Anna, a Budapesti XX., XXI., XXIII. Kerületi Bíróság bírája
Dudoliné dr. Gulyás Krisztina, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája
dr. Györkös Zoltán, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírája
dr. Kováts Katalin, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája
dr. Nagy Izabella, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája

bronz fokozatát
1. Berta Györgyné, a Szolnoki Járásbíróság bírósági
ügyintézője
2. Bóka Lászlóné Punku Ágnes, a Kisvárdai Járásbíróság tisztviselője
3. Jasper Istvánné, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nyugalmazott írnoka
4. Korb Jánosné Szabó Anikó, a Kaposvári Törvényszék irodavezetője, bírósági ügyintéző
5. Kormos Imréné Gál Zsuzsanna, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság írnoka
6. Kotucz Istvánné, a Balassagyarmati Járásbíróság
tisztviselője
7. Kovácsné Garamszegi Marianna, a Fővárosi Törvényszék osztályvezető tisztviselője
8. Lipták Jánosné, a Békéscsabai Járásbíróság tisztviselője
9. Mónus Tibor, a Veszprémi Törvényszék gépkocsivezetője
10. Pál Istvánné, a Szekszárdi Törvényszék tisztviselője
11. Papdi Ádámné, a Szegedi Törvényszék tisztviselője
12. Piszkárné Nagy Erika, a Pécsi Járásbíróság írnoka
13. Szabadi Zoltánné, a Gödöllői Járásbíróság nyugalmazott bírósági ügyintézője, tanácsos
14. dr. Szekulesz Istvánné, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának tisztviselője
15. dr. Tóth Lászlóné, a Debreceni Ítélőtábla tisztviselője
16. Vadász Valéria, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági ügyintézője
17. Varga-Pál Edit Zsuzsanna, a Pécsi Ítélőtábla irodavezetője

a Balassagyarmati Törvényszék területén
dr. Várszegi Andrea, a Balassagyarmati Járásbíróság bírája
a Debreceni Törvényszék területén
dr. Szurdi Béla, a Debreceni Járásbíróság elnöke
az Egri Törvényszék területén
dr. Szabó Beáta Ildikó, a Gyöngyösi Járásbíróság bírája
a Győri Törvényszék területén
dr. Németh Miklós, a Győri Járásbíróság bírája
a Kecskeméti Törvényszék területén
dr. Koncz Levente István, a Kecskeméti Járásbíróság bírája
a Miskolci Törvényszék területén
Bereczné dr. Klapper Éva Ellen, a Miskolci Járásbíróság
bírája
dr. Boros Csaba Tibor, az Encsi Járásbíróság bírája
dr. Móri Katalin, a Miskolci Járásbíróság bírája
dr. Tőzsér Ildikó, a Miskolci Járásbíróság bírája

Posztumusz bronz fokozatát
néhai Barcza Gyuláné, a Zalaegerszegi Törvényszék egykori tisztviselője részére
adományozza.

a Nyíregyházi Törvényszék területén
dr. Szabó Zoltán, a Nyíregyházi Járásbíróság csoportvezető bírája
a Pécsi Törvényszék területén
dr. Simon Krisztina, a Siklósi Járásbíróság elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Hajós Ferenc, a Szlovén
Köztársaság Lendvai Járásbírósága nyugalmazott elnökének „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia
Hungarorum” plakettet adományoz.

a Szegedi Törvényszék területén
dr. Lekrinczki Andrea, a Szegedi Járásbíróság bírája
dr. Tolna András, a Szegedi Járásbíróság csoportvezető
bírája

Az Országos Bírói Tanács 2016. július 15-ei hatállyal
dr. Miklós Mária Erzsébet, a Győri Ítélőtábla bírájának
címzetes kúriai bírói címet,
dr. Urbán András, a Budapest Környéki Törvényszék bí-

a Szolnoki Törvényszék területén
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Hapek Zoltánné, a Szolnoki Járásbíróság bírósági ügyintézője
Nádor Krisztina, a Szolnoki Törvényszék Elnöki Iroda
irodavezetője, csoportvezető
Szásziné Szűcs Edit, a Szolnoki Törvényszék Elnöki Iroda
csoportvezetője

dr. Serestyén Katalin, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája
a Szombathelyi Törvényszék területén
dr. Sámson Ferenc, a Szombathelyi Járásbíróság bírája
a Tatabányai Törvényszék területén
dr. Csermák János, az Esztergomi Járásbíróság bírája
dr. Kapitány István, a Komáromi Járásbíróság elnöke

a Szombathelyi Törvényszék területén
Freyberger József, a Szombathelyi Törvényszék Gazdasági Hivatala osztályvezetője

a Veszprémi Törvényszék területén
dr. Laczkó Henriett, a Veszprémi Járásbíróság bírája részére

az Országos Bírósági Hivatalban
Marton Ferenc, az Országos Bírósági Hivatal Informatikai Főosztály osztályvezetője részére főtanácsos címet
adományoz.

címzetes törvényszéki bíró címet adományoz.
Az Országos Bírói Tanács 2016. július 15-ei hatállyal

Az Országos Bírói Tanács 2016. július 15-ei hatállyal
a Kúrián
Gondos Anikó, a Kúria osztályvezetője, bírósági ügyintéző

a Kúrián
Ordovics Mónika Krisztina, a Kúria tisztviselője
a Debreceni Ítélőtábla területén
Béke Ferencné, a Debreceni Ítélőtábla irodavezetője

a Fővárosi Törvényszék területén
Csernyikné Karácsonyi Márta, a Fővárosi Törvényszék
bírósági ügyintézője
Mecseki Tamásné, a Fővárosi Törvényszék csoportvezetője, bírósági ügyintéző
Simon Mónika, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettese, bírósági ügyintéző

a Fővárosi Törvényszék területén
Gyergyói Rita, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője
Hernádi Mária, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselője
Matolcsi Ildikó, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság irodavezetője
Pappné Gauland Mária, a Pesti Központi Kerületi Bíróság tisztviselője

a Balassagyarmati Törvényszék területén
Miklósi Lászlóné, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági ügyintézője

a Balassagyarmati Törvényszék területén
dr. Barsi Józsefné, a Pásztói Járásbíróság irodavezetője
Hrubecs Pálné, a Balassagyarmati Törvényszék Gazdasági Hivatala főosztályvezető-helyettese
Koplányiné Kovács Éva, a Balassagyarmati Járásbíróság
irodavezetője

a Budapest Környéki Törvényszék területén
Kókainé Kardos Ibolya, a Nagykőrösi Járásbíróság bírósági ügyintézője
az Egri Törvényszék területén
Ficsorné Farkas Mónika Erzsébet, az Egri Törvényszék
bírósági ügyintézője

a Gyulai Törvényszék területén
Gulyás Istvánné, az Orosházi Járásbíróság tisztviselője

a Miskolci Törvényszék területén
Ilonkáné Pásh Éva, a Miskolci Törvényszék bírósági ügyintézője

a Kecskeméti Törvényszék területén
Forróné Németh Bernadett, a Kecskeméti Törvényszék
tisztviselője
Varga Zoltánné, a Kecskeméti Járásbíróság tisztviselője

a Pécsi Törvényszék területén
Tóth Edit, a Pécsi Törvényszék sajtótitkára, bírósági ügyintéző

a Miskolci Törvényszék területén
Kissné Sárkány Éva, a Miskolci Törvényszék tisztviselője
Takácsné Farkas Judit, a Miskolci Járásbíróság tisztviselője

a Szekszárdi Törvényszék területén
dr. Fisi Lia Katalin, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági
titkára

a Nyíregyházi Törvényszék területén

a Szolnoki Törvényszék területén
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Tóthné Papp Enikő, a Kisvárdai Járásbíróság Elnöki Iroda irodavezetője
a Szolnoki Törvényszék területén
Boza Gyuláné, a Szolnoki Járásbíróság irodavezetője
a Tatabányai Törvényszék területén
Frei Judit, a Tatabányai Törvényszék tisztviselője
az Országos Bírósági Hivatalban
Solárné Répási Andrea, az Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztályának tisztviselője
Valu Edit, az Országos Bírósági Hivatal Szervezetfejlesztési és Koordinációs Főosztályának tisztviselője részéretanácsos címet adományoz.
Dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

30/2016. (III. 8.) OBT
határozat
Bírósági Szolgálatért Oklevél
2016. évi adományozásáról
Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért Oklevélben elismerését fejezi ki
Botka Lászlóné dr. a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke 45
éves,
Dr. Kovács Ágnes a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság
bírája, címzetes törvényszéki bíró 45 éves,
Sárhegyi Andrásné a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság irodavezetője, tanácsos 45 évesbírósági szolgálata alkalmából.
Dr. Gerber Tamás s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS

Magyarország köztársasági elnöke

383/2016. (VII. 1.) OBHE számú
határozat
2016. július hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

dr. Emri Gergelyt, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Galambos Emesét, a Szolnoki Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Grajczárik Tündét, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkárát
a 2016. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig
terjedő időtartamra,

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

dr. Bőke Katalin Erzsébetet, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkárt,

2016. július 1. napjától

Heilingné dr. Demeter Mariannát, az Egri Törvényszék
bírósági titkárát
a 2016. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá

a Gyulai Törvényszéken
dr. Benedek Tibor bírónak,
a Nyíregyházi Törvényszéken
Gulácsiné dr. Torda Gabriella tanácselnöknek,
a Székesfehérvári Törvényszéken
dr. Soósné dr. Steffler Györgyi bírónak
címzetes táblabíró címet adományozok.

kinevezte,

dr. Bognár Piroska Alice-t, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2016. július 25. napjával,
dr. Osztrogonácz Juditot, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2016. szeptember 20. napjával
- lemondásukra figyelemmel,

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

dr. Páldy Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszékre beosztott
ítélőtáblai bírót 2016. december 20. napjával,
Bödéné dr. Baráth Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját,
dr. Madarász Annát, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökét,
dr. Mucsi Erika Csillát, a Gyulai Törvényszék bíráját 2016. december 30. napjával,
dr. Buzinkay Zoltánt, a Kúria tanácselnökét, kúriai tanácsost,
dr. Fényes Miklóst, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2016. december 31. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel -

2016. július 1. napjától

a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Marton Erika dabasi járásbírósági bíró
jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

felmentette.

22

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

444/2016. (VIII. 1.) OBHE számú
határozat
2016. augusztus hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
396/2016. (VII. 12.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Emri Gergely bírót – a 154/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2016. augusztus 1. napjával a Szerencsi Járásbíróságra osztom be.

2014. szeptember 20. napjától
a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területén
Takácsné dr. Szabados Katalinnak, a Zalaegerszegi Járásbíróság elnökhelyettesének,
2016. augusztus 1. napjától
a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Makkos Norbertnek, a Sárbogárdi Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

397/2016. (VII. 12.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Galambos
Emese bírót – a 179/2016. (IV. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. augusztus 1. napjával a Szolnoki
Járásbíróságra osztom be.

2016. július 1. napjától
a Veszprémi Törvényszék illetékességi területén
dr. Vincze Edina Ágnes, a Veszprémi Járásbíróság elnökhelyettese
jogosult.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

398/2016. (VII. 12.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

447/2016. (VIII. 3.) OBHE számú
határozat
visszamenőlegesen
kötelezően adományozandó bírói címről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Grajczárik
Tünde bírót – az 51/2016. (II. 9.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2016. augusztus 1. napjával a Vásárosnaményi Járásbíróságra osztom be.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2012. december 1. napjától
a Kecskeméti Törvényszéken
dr. Boda Ilona bírónak
címzetes táblabíró címet adományozok.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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399/2016. (VII. 12.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdés bd) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a pályázat kiírását követően
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy
költségvetést érintő változások igazgatási szempontból
indokolatlanná teszik az álláshely betöltését - a Fővárosi Ítélőtábla egy büntető ügyszakos katonai bírói állás
betöltésére a Bírósági Közlöny 2016/4. számában az
224/2016. (V. 13.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bőke
Katalin Erzsébet bírót – a 61/2016. (II. 15.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. szeptember 1. napjával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra osztom be.

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

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

450/2016. (VIII. 3.) OBHE számú
határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

400/2016. (VII. 12.) OBHE számú
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról rendelkező 7/2013. (VII.22.) OBH utasítás 6. § (1)
bekezdés c) pontja alapján – lemondására tekintettel dr. Kis Istvánnak az Észak-Magyarországi Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területére szóló közigazgatási ügyszakos európai jogi szaktanácsadói megbízása 2016. szeptember 1-ei hatállyal
megszűnik.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Heilingné dr.
Demeter Marianna bírót – a 124/2016. (III. 11.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2016. szeptember 1. napjával a Gyöngyösi Járásbíróságra osztom be.

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

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

401/2016. (VII. 12.) OBHE számú
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

453/2016. (VIII. 8.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Darákné
dr. Nagy Szilvia bírót - a 230/2016. (V. 13.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. szeptember 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként Kunné dr.
Sándor Krisztinát a 2016. augusztus 1. napjától 2022.
július 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Balassagyarmati Törvényszék Polgár–Gazdasági–Közigazgatási–Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

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

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

454/2016. (VIII. 8.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

448/2016. (VIII. 3.) OBHE számú
határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szabó Éva
hb. alezredes katonai bírót - a 166/2016. (IV. 13.) OBHE

A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
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462/2016. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016.
szeptember 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
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. Fehér Zoltán Tibor bírót - a 194/2016. (V. 2.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. szeptember 1.
napjával a Kunszentmiklósi Járásbíróságról a Kecskeméti
Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

455/2016. (VIII. 8.) 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. Fehér Szabolcs bírót - a 160/2016. (IV. 12.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. szeptember 1.
napjával a Budakörnyéki Járásbíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

480/2016. (VIII.30.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi
tisztségére kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

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

460/2016. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLII. törvény 20.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Bírósági Közlöny 2016/5. számában, az Országos Bírósági
Hivatal elnökhelyettesi tisztségére kiírt pályázatot – figyelemmel arra, hogy egyetlen pályázat sem érkezett –
eredménytelenné nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Kardos
Gyula bírót - a 280/2016. (VI. 9.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2016. szeptember 1.
napjával a Budaörsi Járásbíróságról a Budapest Környéki
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

492/2016. (IX. 8.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állására
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

461/2016. (VIII. 15.) OBHE számú
határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133.§ (1) bekezdése alapján, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői állására a Bírósági Közlöny 2016/4. számában kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Szabadosné dr. Komanovics Ágnes bírót - a 227/2016. (V. 13.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel 2016. október 1. napjával a Kaposvári Járásbíróságról a
Kaposvári Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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494/2016. (IX. 8.) OBHE számú
határozat
a Kúria tanácselnökének, a
Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával való
megbízásáról

434/2016. (VII. 20.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről
Dr. Dóra Mónikát, a Tatai Járásbíróság bírósági titkárát
2016. július 22. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésében írt jogkörömnél fogva, a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Márki Zoltánt, - a Kúria Fővárosi Ítélőtáblára kirendelt tanácselnökét - megbízom a 2016. szeptember 10. napjától 2017.
szeptember 9. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.

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

440/2016. (VII. 28.) OBHE számú
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

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

Dr. Harsányi Csillát, a Békési Járásbíróság bíráját 2016.
szeptember 1. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

504/2016. (IX. 12.) OBHE számú
határozat
koordinátor-helyettesi pályázatok
eredménytelenné nyilvánításáról

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

469/2016. (VIII. 22.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

Az európai jogi szaktanácsadók 1 polgári-gazdasági
ügyszakos, 1 büntető ügyszakos és 1 közigazgatási ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére
a Bírósági Közlöny 2016/6. számában kiírt pályázatokat
eredménytelenné nyilvánítom és ismételten kiírom.

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. Galambos Emesét,
a Szolnoki Járásbíróság bíráját, 2016. szeptember 1. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

KIJELÖLÉSEK
428/2016. (VII. 19.) OBHE számú
határozat
a fiatalkorúak büntetőügyében
ítélkező bíró kijelöléséről

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

473/2016. (VIII. 24.) OBHE számú
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró
bírák kijelöléséről

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. Lakatos Alexandra
Annát, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját 2016.
július 25. napjától a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Turcsánné dr. Molnár Katalint, a Székesfehérvári Törvényszék elnökét, dr. Sasvári Pétert, a
Székesfehérvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjét 2016.
szeptember 8. napjától közigazgatási és munkaügyi

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a
Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

474/2016. (VIII. 25.) OBHE számú
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelöléséről

406/2016. (VII. 13.) OBHE számú
határozat
bírák kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára

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 2016. október 1.
napjától 2016. december 31. napjáig történő kirendelése
időtartamára, közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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 1. dr. Kádárkuti Enikőt,
2. dr. Ölvedy Emesét, a Fővárosi Törvényszék bíráit,
3. dr. Jaczkó Beáta Irént, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettesét,
címzetes törvényszéki
bírót,
4. dr. Mohos Mariannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2016. szeptember 1. napjától 2016. október 31. napjáig
terjedő időtartamra,

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

476/2016. (VIII. 26.) OBHE számú
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíró kijelöléséről

5. dr. Balsai Csaba Zoltánt és
6. dr. Szunyogh Zsófia Beátát, a Fővárosi Törvényszék
bíráit,
7. Csiszárné dr. Kertész Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
8. dr. Gyuris Judit Évát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetőjét, címzete törvényszéki bírót,
9. dr. Vasvári Csabát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bíráját
2016. október 1. napjától 2016. november 30. napjáig
terjedő időtartamra, az eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül, továbbá

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Galambos Emesét, a Szolnoki Járásbíróság
bíráját 2016. szeptember 1. napjától a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIRENDELÉSEK

10. dr. Palotás Gergely Pétert és
11. dr. Szabó Csillát, a Fővárosi Törvényszék bíráit,
2016. szeptember 1. napjától 2016. november 30. napjáig terjedő időtartamra,
12. dr. Parlagi Mátyást, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét
2016. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig
terjedő időtartamra, az eredeti beosztásukból eredő
ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása mellett, a
Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

405/2016. (VII. 13.) OBHE számú
határozat
bíró kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára
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 dr. Kovács Évát, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját – hozzájárulásával
– 2016. szeptember 1. napjától 2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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407/2016. (VII. 13.) OBHE számú
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

464/2016. (VIII. 17.) OBHE számú
határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

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 Mariannát, a Szegedi Törvényszék
bíráját – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, 2016. szeptember 1. napjától
2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra, – a Szegedi Ítélőtáblára kirendelem.

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. Nyilas Leventét, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
2. dr. Ambrus Zoltánt, a Debreceni Törvényszék bíráját,
3. Oláhné dr. Szurok Szabinát, a Székesfehérvári Járásbíróság bíráját,
4. dr. Tóth Györgyit, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
- eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása mellett, 5. dr. Zumbók Pétert, a Zalaegerszegi Törvényszék bíráját, - eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2016. szeptember 1. napjától 2016. november 30. napjáig terjedő időtartamra,

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

466/2016. (VIII. 22.) OBHE számú
határozat
bíró Kúriára történő kirendelése
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.
Gyekiczky Tamást, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját, 2016. szeptember 1. napjától 2017.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül, hozzájárulásával – a Kúriára kirendelem.

6. dr. Sisák Pétert, a Miskolci Törvényszék tanácselnökét - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2016. szeptember 1. napjától 2016.
december 31. napjáig terjedő időtartamra, a Kúriára kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

437/2016. (VII. 20.) OBHE számú
határozat
bíró kirendelése a Budapest Környéki
Törvényszékre

467/2016. (VIII. 22.) OBHE számú
határozat
bíró Kúriára történő kirendelése

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 dr. Gerber Tamást, a
Székesfehérvári Törvényszék bíráját – hozzájárulásával
– 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Budapest
Környéki 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, Salamonné dr. Piltz Juditot, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
2016. szeptember 1. napjától 2017. február 28. napjáig
terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával –
a Kúriára kirendelem.

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

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

28

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

468/2016. (VIII. 22.) OBHE számú
határozat
bíró kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára

486/2016. (IX. 6.) OBHE számú
határozat
bírák kirendelése a Fővárosi Ítélőtáblára

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 Dr. Skeleczné dr. Horváth Juditot, a Budaörsi Járásbíróság bíráját – hozzájárulásával
– 2016. szeptember 1. napjától 2016. október 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Fővárosi
Ítélőtáblára 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 dr. Bán Zsuzsanna Máriát,
a Budapest Környéki Törvényszék bíráját és Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariannt, a Budakörnyéki Járásbíróság bíráját, – hozzájárulásukkal – 2016. október 1. napjától 2016. november 30. napjáig terjedő időtartamra
– 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

471/2016. (VIII. 23.) OBHE számú
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

493/2016. (IX. 8.) OBHE számú
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Aszódi Lászlónak, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának 2016. szeptember 16. napjától 2017. március 15. napjáig terjedő határozott időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi beosztását meghosszabbítom.

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) és (4) bekezdése
alapján dr. Márki Zoltánnak, a Kúria tanácselnökének,
2016. szeptember 10. napjától 2017. szeptember 9. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő
ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, hozzájárulásával – a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

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

482/2016. (IX. 1.) OBHE számú
határozat
bíró kirendelése a Fővárosi Törvényszékre

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

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 dr. Szabó Éva hb. alezredest,
a Fővárosi Ítélőtábla bíráját, – hozzájárulásával – 2016.
szeptember 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett – a Fővárosi Törvényszékre kirendelem.

499/2016. (IX. 8.) OBHE számú
határozat
bíró Budakörnyéki Járásbíróságra történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Fehér Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék bíráját - eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett, - 2016. szeptember 15. napjától

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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évi CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr.
Pfeffer Regina, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztása a határozott időtartam lejártára tekintettel 2016. augusztus 31. napjával megszűnik,
ezért 2016. szeptember 1. napjától a Veszprémi Járásbíróságra beosztom.

2016. november 30. napjáig terjedő időtartamra, a Budakörnyéki Járásbíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

EGYÉB HATÁROZATOK
380/2016. (VI.29.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a Budai
Központi Kerületi Bíróságra
történő beosztásáról

443/2016. (VIII.1.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Remes Gábort, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
beosztott törvényszéki bírót 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Veress Lilla, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását – kérelmére – 2016. augusztus 15.
napjával megszüntetem és 2016. augusztus 16. napjától
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a
Budai Központi Kerületi Bíróságra beosztom.

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

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

438/2016. (VII. 26.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

451/2016. ( VIII. 5.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása
meghosszabbításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr.
Szecskó Adrienn, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2016. október 1.
napjától 2017. március 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.

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. szeptember
16. napjától 2016. december 15. 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

442 /2016. (VII. 28.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszűnéséről és
a Veszprémi Járásbíróságra történő
beosztásáról

452/2016. (VIII.5.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Bíró

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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tember 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
bírói munkakörbe beosztom.

Diána Eszter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2016. október 1. napjától 2017. március 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

475/2016. (VIII.25.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

456/2016. (VIII. 10.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Heinemann Csilla, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár beosztását 2016. október 10.
napjától határozatlan időtartamra módosítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Kiss Renáta, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2016. szeptember 12. napjától 2017.
február 11. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

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

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

478/2016. (VIII.29.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

463/2016. (VIII.16.) OBHE számú
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Czipa Zsuzsanna Rebekát, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkárát 2016. szeptember 1. napjától 2017.
február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Sztankó Ágnes Mártát, a Miskolci Törvényszék
bírósági titkárát 2016. szeptember 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

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

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

481/2016. (IX.1.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Nyíregyházi Járásbíróságra történő
beosztásáról

465/2016. (VIII.17.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Margitics István, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2016. szeptember 14. napjával
megszüntetem, és 2016. szeptember 15. napjától a hi-

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Péter Zoltán Jánost, a Miskolci Törvényszék bíráját a 2016. szep-
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az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2016. október 20. napjától 2017. április 19.
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

vatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Nyíregyházi Járásbíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

483/2016. (IX. 5.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűnéséről
és a Szekszárdi Járásbíróságra történő
beosztásáról

501/2016. (IX.12.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdése alapján dr. Galla Éva Piroska, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a határozott
időtartam lejártára tekintettel 2016. október 5. napjával
megszűnik, ezért 2016. október 6. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Szekszárdi
Járásbíróságra beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Remes Gábor, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2016. szeptember 15. napjától határozatlan időtartamra módosítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

503/2016. (IX.12.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Székesfehérvári Járásbíróságra történő
beosztásáról

487/2016. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának megszűnéséről
és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Szücs
Péter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére – 2016. szeptember 30.
napjával megszüntetem és 2016. október 1. napjától a
Székesfehérvári Járásbíróságra beosztom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdése alapján dr. Osztheimer Katalin, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztása a
határozott időtartam lejártára tekintettel 2016. október
19. napjával megszűnik, ezért 2016. október 20. napjától
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztom.

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

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

AZ ÍTÉLŐTÁBLÁK ÉS TÖRVÉNYSZÉKEK
ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

488/2016. (IX.7.) OBHE számú
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

dr. Volein Annát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját 2016. augusztus 2. napjától határozatlan időre a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fehér Éva,

32

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

zetői kinevezésének lejártára tekintettel - 2016. szeptember
1. napjától a Berettyóújfalui Járásbíróságra bírói munkakörbe.

A Pécsi Ítélőtábla elnöke
kinevezte

A Fővárosi Törvényszék elnöke

Hornokné dr. Décsei Katalint 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre a Pécsi Ítélőtáblára bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

dr. Szunyogh Zsófia Beátát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
a 2016. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő
időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Elek Orsolyát, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető-helyettes bíráját a 2016. augusztus 1. napjától 2022. július 31.
napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma felszámolási ügyszakában csoporvezető bírói munkakörbe,
dr. Kocsi Balázst, a Fővárosi Törvényszék bíráját a 2016.
augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma felszámolási ügyszakában csoportvezető-helyettes bírói munkakörbe.
dr. Litauszki Tibort, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. július 20. napjától 2018. július 19. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába,
dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigittát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. július 20. napjától 2017. július
19. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Mészáros Ádám Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. július 20. napjából 2018. július 19.
napjáig terjedő időtartamra,
dr. Pataky Anitát, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját a 2016. július 20. napjától 2017. július 19. napjáig terjedő időtartamra,
dr. Juhos Andrást a 2016. augusztus 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedő időtartamra,
Máténé dr. Kovács Edit Katalint a 2016. szemtember 1. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Proczner Ákost, a 2016. szeptember 1 napjától 2017.
február 28. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába bírósági titkári munkakörbe,
dr. Barabás Bernadettet,
dr. Idzig Izabellát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét,
dr. Jantsek Laurát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági
ügyintézőjét,
dr. Kiss Szabolcsot,
dr. Krajecz Laurát,
dr. Kriskó Ágnest,
dr. Krizsa Alexandrát,
dr. Papp Zsuzsannát,
dr. Sarkadi Dórát, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírósá-

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

Veresné dr. Tóth Enikőt a 2016. szeptember 1. napjától
2017. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Salgótarjáni Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Gresa Katalint, a Fővárosi Törvényszékről áthelyezett bírósági titkárt 2016. július 15. napjától határozatlan
időre a Ráckevei Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe,
dr. Mócza Rékát, a Ceglédi Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2016. július 6. napjától határozatlan időre a
Ceglédi Járásbíróságra,
dr. Pajor Borbála Erzsébetet a 2016. szeptember 1. napjától
2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra a Gödöllői Járásbíróságra a bírósági titkári munkakörbe,
kijelölte

dr. Gresa Katalint, a Ráckevei Járásbíróság bírósági titkárát
2016. július 15. napjától,
dr. Pajor Borbála Erzsébetet, a Gödöllői Járásbíróság bírósági titkárát 2016. szeptember 1. napjától a helyi bíróság
hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.
A Debreceni Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Budai Szabolcsot, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját
a 2016. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig
terjedő időtartamra a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökévé,
dr. Kotosmann Krisztinát, a Debreceni Járásbíróság bírósági
fogalmazóját 2016. július 7. napjától határozatlan időre a
Debreceni Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe,
beosztotta

dr. Kiss Lászlót, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökét - ve-
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rósági fogalmazóit 2016. június 1.napjától 2017. május 31.
napjáig terjedő időtartamra a Kecskeméti Törvényszékre,
dr. Horváth Dalmát, a Kecskeméti Járásbíróság bírósági fogalmazóját 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig
terjedő időtartamra a Kecskeméti Járásbíróságra bírósági
titkári munkakörbe.

gi ügyintézőjét,
dr. Zsigmond Zsanettet,
a 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszékre bírósági
fogalmazó munkakörbe.
beosztotta

A Szegedi Törvényszék elnöke

dr. Kiss Máté Jenőt, - a Dabasi Járásbíróságról történt áthelyezésére tekintettel - a 2016. szeptember 1. napjától 2017.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszékre bírósági fogalmazói munkakörbe.

kinevezte

dr. Nóvé Ágnest, a Szegedi Járásbíróság bíráját a 2016. július 15. napjától 2022. július 14. napjáig terjedő időtartamra
a Szegedi Járásbíróságra büntető ügyszakos csoportvezető
bírói munkakörbe.

kijelölte

dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigittát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát 2016. augusztus 1. napjától,
dr. Juhos Andrást,
dr. Mészáros Ádám Zoltánt, a Pesti Központi Kerületi bíróság bírósági titkárait 2016. augusztus 8. napjától,
Tihanyiné dr. Matejcsik Emma Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2016. augusztus 19. napjától,
dr. László Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkárát 2016. szeptember 1. napjától,
dr. Balázs-Nagy Gabriellát,
Máténé dr. Kovács Edit Katalint, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárait 2016. szeptember 12. napjától,
szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárrá.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Bánáti Bálintot, a 2016. augusztus 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Szekszárdi Járásbíróságra bírósági titkári munkakörbe.
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
kinevezte

dr. Németh Zsófiát, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági
fogalmazóját 2016. július 15. napjától határozatlan időre a
Székesfehérvári Törvényszékre bírósági titkár munkakörbe,

A Győri Törvényszék elnöke
kinevezte

A Szolnoki Törvényszék elnöke

dr. Lappints Árpádot,
dr. Nagyné dr. Rigó Mónikát,
dr. Szőllősi Edinát, a 2016. július 1. napjától 2017. június 30.
napjáig terjedő időtartamra a Győri Járásbíróságra bírósági
titkári munkakörbe,

kijelölte

dr. Galambos Emesét, a Szolnoki Járásbíróság bíráját 2016.
augusztus 2. napjától a Szolnoki Járásbíróság illetékességi
területére nyomozási bírói feladatok ellátására.

kijelölte

megszüntette

dr. Szöllősi Edinát, a Győri Járásbíróság bírósági titkárát szabálysértési ügyekben, valamint pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésének felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásokban egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá.

dr. Fiók Máriának, a Jászberényi Járásbíróság bírósági
titkárának szolgálati jogviszonyát - közös megegyezésre
tekintettel - 2016. augusztus 15. napjával.
A Tatabányai Törvényszék elnöke

A Kecskeméti Törvényszék elnöke

kinevezte

dr. Rácz Vandát, a 2016. augusztus 1. napjától 2017.
július 1. napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe.

kinevezte

dr. Bársony Tamást,
Tiszavölgyiné dr. Pap Csillát, a Kecskeméti Járásbíróság bí-
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A Veszprémi Törvényszék elnöke

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

kinevezte

dr. Cseke Yvettet, a Veszprémi Törvényszék bíráját a
2016. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé,
dr. Szabó Viktort, a 2016. szeptember 1. napjától 2017.
augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Veszprémi
Járásbíróságra bírósági fogalmazói munkakörbe.

A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSE

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 Székesfehérvári Törvényszék elnöke a Bírósági Közlöny 2016/4. számában, a Dunaújvárosi Járásbíróság elnökhelyettesi állására kiírt pályázatot - tekintettel arra,
hogy a pályázatra a benyújtásra megadott határidőig
pályamű nem érkezett - eredménytelenné nyilvánította.
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke a Bírósági Közlöny 2016/4. számában, a Székesfehérvári Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság elnöki állására kiírt pályázatot a Bszi. 133. § (1) bekezdése alapján - eredménytelenné
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
elnök és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.

A bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.
A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő
esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás
eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el.
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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.

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.

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
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

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 „Hatóságierkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az
adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot 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
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§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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.

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

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 28. napja 14.00 óra.

526/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla elnöki állásának pályázati
kiírásáról

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

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

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl
– a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a
korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.

a Budapest Környéki Törvényszék (Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium) egy tanácselnöki álláshelyének (24. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
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a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint az elsőfokú törvényszéki gyakorlatnak van jelentősége.

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 17. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság (1143
Budapest, Pf. 175.).

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

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

1. a Hajdúböszörményi Járásbíróság elnöki álláshelyének (50. számú) betöltésére.

2. a Debreceni Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (52. 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 túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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,

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Debreceni 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 Nemperes Csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint 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:
2016. október 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 28. napja 12.00 óra.

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkárság (3300 Eger, Hatvanasezred út 1.).

az Egri Törvényszék Nemperes Csoport csoportvezető bírói álláshelyének (13. számú) betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Fővárosi Törvényszék Elnöksége (titkárságvezető) csoportvezető bírói álláshelyének (179. számú)
betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.
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bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a humánerőforrás gazdálkodás területén szerzett
szakmai ismeretnek, és a kerületi és törvényszéki igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi Törvényszék
Titkársága működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.

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

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

2. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium gazdasági ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének
(178. számú) betöltésére.

3. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium (Cégbíróság) csoportvezető bírói álláshelyének (87. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.

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

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

4. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium (Cégbíróság) csoportvezető bírói álláshelyének (86. számú) betöltésére.

5. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium gazdasági ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói ál-
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6. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma egy
tanácselnöki álláshelyének (77. számú) betöltésére.

láshelyének (90. 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 túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl
a tényleges gazdasági ügyszakos bírói működési gyakorlat tartamának van jelentősége.

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

A 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 Fővárosi Törvényszék
GAzdasági Kollégium gazdasági ügyszak működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel
az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).
7. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság elnöki álláshelyének (275. számú) betöltésére.
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 pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
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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.

- 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 Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapesti IV. és XV.
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 meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.

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

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

A pályázat beadásának helye:
Budapesti IV, és XV. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1043 Budapest, Tavasz u. 21.).

8. a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság elnöki álláshelyének (273. számú) betöltésére.

9. a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság elnökhelyettesi álláshelyének (283. 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 túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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
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mint 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 Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Peren Kívüli Csoportműködésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.

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

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

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

10. a Pesti Központi Kerületi Bíróság (Peren Kívüli
Csoport) polgári ügyszakos csoportvezető bírói álláshelyének (293. számú) betöltésére.

11. a Pesti Központi Kerületi Bíróság (Peren Kívüli
Csoport) polgári ügyszakos csoportvezető-helyettes
bírói álláshelyének (316. 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 túla tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, vala-
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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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Peren Kívüli Csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

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

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1021
Budapest, Budakeszi út 51/B.).

12. a Budai Központi Kerületi Bíróság (Büntető Csoport) büntető ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (319. számú) betöltésére.
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13. a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elnöki álláshelyének (272. számú) betöltésére.

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

a Nagyatádi Járásbíróság elnöki álláshelyének (37.
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 a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1035 Budapest, Miklós u. 2.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja 16.00 óra
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A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 30. napja.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Kalocsai Járásbíróság elnöki álláshelyének (42.
számú) betöltésére.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

1. a Miskolci Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (60. 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában
írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kalocsai Járásbíróság
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci Járásbíróság
polgári ügyszakának működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
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- 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.

ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 31. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György u. 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 31. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György u. 4.).

2. a Miskolci Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (115. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

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

491/2016. (IX. 7.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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 Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 79. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Az állásra kizárólag határozatlan időre kinevezett bíró
nyújthat be pályázatot.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen, különösen a sajtó-helyreigazítás iránti perekben, személyhez
fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel
kapcsolatos egyéb perekben, szerzői jogi perekben,
adatvédelemmel kapcsolatos perekben szerzett bírói
gyakorlat tartamának van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16. 432. szoba).

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban
foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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515/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

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

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

A Kúrián egy kúriai bírói (Büntető Kollégium 13. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a büntető ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlat tartamának, valamint a felsőbb bíróságon
folytatott ítélkezési tevékenységnek van jelentősége.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja 14.00 óra.

518/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon
egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói
álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (701. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

516/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (82.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

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

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

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

519/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

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

517/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (83. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a közigazgatási jogterületen
szerzett tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett
jártasságnak van jelentősége.

A Szegedi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (60.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
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522/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki Titkársága (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (209.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági ügyszakban szerzett gyakorlat tartamának van jelentősége.

520/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (182.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági ügyszakban szerzett gyakorlat tartamának van jelentősége.

523/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (211.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági ügyszakban szerzett gyakorlat tartamának van jelentősége.

521/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (196.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági ügyszakban szerzett gyakorlat tartamának van jelentősége.

524/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (219.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági ügyszakban szerzett gyakorlat tartamának van jelentősége.

50

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 /7-8. szám

SZEMÉLYI RÉSZ

528/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

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

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

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

525/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
döntés elhalasztásáról

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja 15.30 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy járásbírósági
bírói (552. számú) álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2017. január 10. napjáig
elhalasztom.

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

529/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

527/2016. (IX. 16.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Kúrián
egy kúriai bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (Büntető Kollégium Katonai Tanácsa 80. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
Az állásra az pályázhat, aki a Magyar Honvédség hivatásos tisztje, vagy rendelkezik a Magyar Honvédség által
kiállított egészségügyi fizikai és pszichikai alkalmassági
igazolással.

A Kúrián egy kúriai bírói (Polgári Kollégium 17. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakban eltöltött
bírói gyakorlat tartamának, különösen a kötelmi jogi területen eltöltött hosszabb bírói tevékenységnek van jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja 14.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya
(1055 Budapest, Markó u. 16.).

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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532/2016. (IX. 19.) OBHE számú
határozat
Pályázati kiírás a Székesfehérvári
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Nagyatádi Járásbíróságon 1 bírósági titkári állás
betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja 16.00 óra.

A Székesfehérvári Törvényszéken egy törvényszéki bírói
(II. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázatok benyújtásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

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

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK
ELNÖKHELYETTESI PÁLYÁZAT

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

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

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

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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 Gyulai Törvényszék területén egy bírósági titkári
állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. október 5. napja.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

A pályázatok benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (7570 Gyula, Béke
sgt. 38.).

-

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,

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon 10 bírósági titkári állás betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. október 14. napja.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell az Országos Bírósági Hivatal működésével, vezetői tevékenységével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
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KOORDINÁTOR-HELYETTESI PÁLYÁZATOK

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet

- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,

1. az európai jogi szaktanácsadók 1 polgári-gazdasági ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének
betöltésére.

- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,

A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett, legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkező bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával
és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.

- a magasabb vezetői állásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
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 pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, annak
21. pontja helyett a koordinátor-helyettesként tervezett
szakmai irányító szervező munkát részletesen bemutató
pályaművet, valamint a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni.

•
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 pályázatok OBH elnökéhez történő beérkezésének
határideje:
2016. október 20. napja 16.00 óra.

•
a bírósági életpálya a jelenlegi jogszabályi keretek
között és annak jövőbeli fejlesztésére vonatkozó kezdeményezések,

A tisztség betöltésének időpontja:
2016. november 25. napja.

•
az emberi erőforrás fejlesztését és megtartását
szolgáló jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása, kapcsolódó ajánlások és szabályzatok előkészítése.

A pályázatot 3 példányban, a pályázó felett munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez (1055 Budapest, Szalay u. 16.) benyújtani. A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke, az adott ügyszak kollégiumvezetője
vagy a regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

Az elnökhelyettes illetményére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 162-163. §
rendelkezései az irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

2. az európai jogi szaktanácsadók 1 büntető ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.

Az OBH elnökhelyettesét az OBH elnökének javaslatára
a köztársasági elnök nevezi ki határozatlan időre.

A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett, legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkező bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával
és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. október 20. napja 16:30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16. I. emelet 111.)

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózat-
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ról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, annak
21. pontja helyett a koordinátor-helyettesként tervezett
szakmai irányító szervező munkát részletesen bemutató
pályaművet, valamint a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni.

en a bíróság elnöke, az adott ügyszak kollégiumvezetője
vagy a regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

HÍREK

A pályázatok OBH elnökéhez történő beérkezésének
határideje:
2016. október 20. napja 16.00 óra.

Halálozás

Dr. Ráczné dr. Gidó Emőke, az Egri Törvényszék Gazdasági Nemperes Csoportjának vezetője 2016. augusztus
17. napján türelemmel és méltósággal viselt betegsége
után 57 éves korában elhunyt.

A tisztség betöltésének időpontja:
2016. november 25. napja.
A pályázatot 3 példányban, a pályázó felett munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez (1055 Budapest, Szalay u. 16.) benyújtani. A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke, az adott ügyszak kollégiumvezetője
vagy a regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Evanics Jánosnak, a Tatai Járásbíróság bírájának az
AA 107444 számú,
dr. Dicső Gáborné dr. Harsányi Beáta Andreának, a Kisvárdai Járásbíróság bírájának az AA 110756 számú,,
dr. Póta Henriett Enikőnek, a Fővárosi Törvényszék bírájának az AA 111289,
dr. Dóri Tamás Tibornak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának az AA 112072 számú bírói igazolványa
elveszett.

3. az európai jogi szaktanácsadók 1 közigazgatási
ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett, legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkező bírák pályázhatnak, akiknek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával
és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás 3. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, annak
21. pontja helyett a koordinátor-helyettesként tervezett
szakmai irányító szervező munkát részletesen bemutató
pályaművet, valamint a nyelvismeret és a szakjogi ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatok OBH elnökéhez történő beérkezésének
határideje:
2016. október 20. napja 16.00 óra.
A tisztség betöltésének időpontja:
2016. november 25. napja.
A pályázatot 3 példányban, a pályázó felett munkáltatói
jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez (1055 Budapest, Szalay u. 16.) benyújtani. A pályázat továbbítását megelőző-

54

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
1055 BUDAPEST, SZALAY U. 16.
TELEFONSZÁM: +36 1 312 3083

A BÍRÓSÁGI KÖZLÖNYT A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL SZERKESZTI ÉS ADJA KI.
A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS A KIADÁSÉRT FELELŐS:
DR. HANDÓ TÜNDE, AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE,
FELELŐS SZERKESZTŐ:
DR. VAJAS SÁNDOR
WWW.BIROSAG.HU
ISSN 2062-5030

WWW.BIROSAG.HU
2016

