2017/2. SZÁM

2017/2. SZÁM

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/2. szám

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁS

10

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2017. (II. 21.) OBH utasítása a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2017. évi rendjéről
HATÁROZATOK

12

20.SZ/2017. (II. 17.) OBHE határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról
23.SZ/2017. (II. 17.) OBHE határozat az „Új Pp. Munkacsoport” megszüntetéséről
24.SZ/2017.(II. 23.) OBHE
meghatározásáról

határozat az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámának

25.SZ/2017. (II. 28.) OBHE határozat az „Új Be. Munkacsoport” megszüntetéséről
26.SZ/2017. (III. 7.) OBHE határozat a Fővárosi Törvényszéken egy tanácselnöki, kettő törvényszéki
bírói és egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshely rendszeresítéséről, és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 300/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat módosításáról
27.SZ/2017.(III.7.) OBHE
meghatározásáról

határozat az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámának

28. SZ/2017.(III.8.) OBHE
meghatározásáról

határozat az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszámának

29.SZ/2017. (III. 14.) OBHE határozata Győri Törvényszék területén egy járásbírósági bírói álláshely
járásbírósági csoportvezető bírói álláshellyé történő átalakításáról, egy járásbírósági bírói álláshely
rendszeresítéséről és a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 301/2016. (VI. 13.) OBHE
számú határozat módosításáról
30.SZ/2017. (III. 14.) OBHE számú határozat a Székesfehérvári Törvényszék kollégiumvezető-helyettesi
tisztséggel rendelkező bírósággá kijelöléséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK 

15

5/2017. (II.13.) OBT határozat
6/2017. (II.13.) OBT határozat
7/2017. (II.13.) OBT határozat
8/2017. (II.13.) OBT határozat
9/2017. (II.13.) OBT határozat

3

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/2. szám

TARTALOMJEGYZÉK

10/2017. (II.13.) OBT határozat
11/2017. (II.13.) OBT határozat
12/2017. (II.13.) OBT határozat
13/2017. (II.13.) OBT határozat
14/2017. (II.13.) OBT határozat
15/2017. (II.13.) OBT határozat
16/2017. (II.13.) OBT határozat
17/2017. (II.27.) OBT határozat bíró lemondási ideje tartamának meghatározása és munkavégzési
kötelezettsége alóli mentesítésének mellőzése tárgyában
ÁLLÁSFOGLALÁSOK

18

3/2017. (II.13.) OBT állásfoglalás
4/2017. (II.13.) OBT állásfoglalás
5/2017. (II.13.) OBT állásfoglalás

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK  SZEMÉLYI HATÁROZATAI

23

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

23

CÍMADOMÁNYOZÁS
71.E/2017. (II. 13.) OBHE határozat 2017. február hónapban kötelezően adományozandó bírói
címekről és a címviselésre való jogosultságról
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
104.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
105.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
106.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
107.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
108.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
109.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
110.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
111.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
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112.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról
113.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
119.E/2017. (II. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
120.E/2017. (II. 21.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
123.E/2017. (II. 24.) OBHE határozat a Miskolci Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkagyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről
125.E/2017. (II. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
126.E/2017. (II. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
141.E/2017. (III. 7.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
158.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről
KIJELÖLÉSEK
72.E/2017. (II. 13.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák kijelöléséről
80.E/2017. (II. 16.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró és bírósági titkár
kijelöléséről
115.E/2017. (II. 20.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bírák
kijelöléséről
128.E/2017. (III. 1.) OBHE határozat közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíró kijelölésének
megszüntetéséről
132.E./2017. (III. 3.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
133.E/2017. (III. 3.) OBHE határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről
KIRENDELÉSEK
75.E/2017. (II. 14.) OBHE határozat bíró Kúriára történő kirendelésének meghosszabbításáról
116.E./2017. (II. 20.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének

117.E./2017. (II. 20.) OBHE határozat bíró Pécsi Ítélőtáblára történő kirendeléséről
122.E/2017. (II. 21.) OBHE
meghosszabbításáról

határozat bírák és bírósági titkár minisztériumi beosztásának

127.E./2017. (III. 1.) OBHE határozat bíró kirendelése a Budapest Környéki Törvényszékre
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136.E./2017. (III. 6.) OBHE határozat bírák Kúriára történő kirendeléséről
138.E/2017. (III. 7.) OBHE határozat bíró Pápai Járásbíróságra történő kirendeléséről
139.E/2017. (III. 7.) OBHE határozat bíró Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő kirendeléséről
142.E/2017. (III. 7.) OBHE határozat bíró minisztériumi beosztásának meghosszabbításáról
EGYÉB HATÁROZATOK
16.E/2017. (I.12.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
40.E/2017. (I.20.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
55.E/2017. (I.30) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
77.E/2017. (II. 16.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról
114.E/2017. (II.20.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról
118.E/2017. (II.20.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról
121.E/2017. (II.21.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása meghosszabbításáról
124.E/2017. (II. 24.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla tanácselnökének a Győri Ítélőtábla Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak ellátásával történő megbízásáról
129.E/2017. (III. 2.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
130.E/2017. (III. 2.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
131.E/2017. (III. 2.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról
A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI
PÁLYÁZATOK

32

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
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A törvényszéki végrehajtói-helyettesi állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
A törvényszéki végrehajtójelölti állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók
BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
145.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról
A Székesfehérvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Miskolci Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Győri Törvényszék elnökének pályázati kiírása
BÍRÓI PÁLYÁZATOK
146.E/2017.(III. 14.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói

147.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
148.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken egy törvényszéki
bírói álláshelyre
149.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
150.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
151.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat
álláshelyre

Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken egy törvényszéki bírói

152.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon egy járásbírósági

153.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Békéscsabai Járásbíróságon egy járásbírósági
bírói álláshelyre
154.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
155.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
156.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
157.E/2017. (III. 14.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
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162.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat
törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Budapest Környéki Törvényszéken egy

163.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy

164.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
165.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
166.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
167.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

168.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

169.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

170.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat
bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki

171.E/2017. (III. 17.) OBHE számú határozat
járásbírósági bírói álláshelyre

Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon egy

172.E/2017. (III. 17.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyre
EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Kaposvári Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szekszárdi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI PÁLYÁZAT
A Szolnoki Törvényszék elnökének pályázati kiírása
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VÉGREHAJTÓJELÖLTI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályzati kiírása
VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT
A Fővárosi Törvényszék elnökének pályázati kiírása
HÍREK

45

Halálozás
Igazolványok érvénytelenítése
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK
Hatályos 2017. február 22-től.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
3/2017. (II. 21.) OBH
utasítása
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának
2017. 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 VI. Bíróságok fejezetében eredeti és az
évközi módosított előirányzatként megállapított fejezeti
kezelésű előirányzatokra,
b) a költségvetési évet megelőző évek központi
költségvetéséről szóló törvényeiben a VI. Bíróságok
fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok
költségvetési maradványára,
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a
VI. Bíróságok fejezetében a költségvetési év során
megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
(az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok)
terjed ki.
2. § A VI. Bíróságok fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet
tartalmazza.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
4. § Hatályát veszti a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2016. évi
rendjéről szóló 8/2016. (VIII.16.) OBH utasítás.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. melléklet a 3/2017. (II. 17.) OBH utasításához

VI. Bíróságok 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

1

B

Áht.
Címazonosító név

2

C

D

Alcímnév

E

Jogcím- Jog-cím
csop.név
név

F

Előirányzat
célja

G

H

I

J

VisszaKifizetésben Támogatás
Rendelkefizetés
Támogatási
részesülők biztosításán
zésre bocsátás
határelőleg
köre
ak módja
módja
ideje

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Beruházás

4

5

227250

kérelem
alapján
meghozott
egyedi
döntéssel

előirányzat
átcsoportosítás alapján
vagy közvetlen
kifizetéssel egy
összegben
vagy
részletekben

a) a központi
kezelésbe vont
üres
álláshelyekhez
kapcsolódó
törvény
szerinti
illetmények,
kérelem
Kúria,
járulékok,
alapján
Ítélőtáblák,
juttatások;
meghozott
Törvényszék
egyedi
b) előre nem ek, OBH
döntéssel
látható
fejezeten
belüli
személyi,
dologi és
egyéb
kiadások

előirányzat
átcsoportosítá
s alapján vagy
közvetlen
kifizetéssel egy
összegben
vagy
részletekben

Fejezeten
belüli
Igazságszolgáltatás beruházások,
beruházásai
felújítások
fedezetéül
szolgál.

Kúria,
Ítélőtáblák,
Törvényszékek, OBH

Az előirányzat:

6

347951

Igazságszolgáltatás
működtetése

K

fedezetéül
szolgál.
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támogatás
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törvény 76. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági
Hivatal engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2017. március 1-ei hatállyal az alábbiak szerint
határozom meg:

HATÁROZATOK
20.SZ/2017. (II. 17.) OBHE
határozat
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

bíró: 37 fő
bírósági titkár: 35 fő
bírósági fogalmazó: 1 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 136 fő
középfokú végzettségű tisztviselő: 61 fő
fizikai dolgozó: 32 fő

Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
összesen: 302 fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.)
OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a Munkacsoport
működési időtartamát
2017. július hó 15. napjáig meghosszabbítom.

25.SZ/2017. (II. 28.) OBHE
határozat
az „Új Be. Munkacsoport”
megszüntetéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján a 145/2014.
(IV. 2.) OBHE számú határozattal létrehozott Új Be.
Munkacsoportot a munkacsoportok ügyrendjéről szóló
14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján
megszüntetem.

23.SZ/2017. (II. 17.) OBHE
határozat
az „Új Pp. Munkacsoport”
megszüntetéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint a
munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX. 30.)
OBH utasítás 2. § (1) bekezdése alapján a 498/2014.
(X. 20.) OBHE számú határozattal létrehozott Új Pp.
Munkacsoportot a munkacsoportok ügyrendjéről szóló
14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás 2. § (4) bekezdése alapján
megszüntetem.

26.SZ/2017. (III. 7.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszéken egy tanácselnöki,
kettő törvényszéki bírói és egy középfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről, és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
300/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

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

24.SZ/2017.(II. 23.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámának meghatározásáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján, a Fővárosi Törvényszéken 2017. április
1-jei hatállyal egy tanácselnöki, kettő törvényszéki bírói
és egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshelyet
rendszeresítek.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
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28. SZ/2017.(III.8.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámának meghatározásáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel, 2017. április
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítom a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 300/2016.
(VI. 13.) OBHE számú határozat 1.1.5., 1.1.9. és 2.5.
pontját:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági
Hivatal engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2017. április 1-ei hatállyal az alábbiak szerint
határozom meg:

1.1.5. tanácselnök: 61 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 219 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 311 fő
Bírói létszám mindösszesen: 770 fő

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.5. középfokú végzettségű tisztviselő: 902 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám összesen: 2064 fő
3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2834 fő.

Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
összesen: 301 fő.

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

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

27.SZ/2017.(III.7.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámának meghatározásáról

29.SZ/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely járásbírósági
csoportvezető bírói álláshellyé történő
átalakításáról, egy járásbírósági bírói álláshely
rendszeresítéséről és a Győri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
301/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat
módosításáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági
Hivatal engedélyezett bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámát 2017. március 16-ai hatállyal az alábbiak
szerint határozom meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bíró: 37 fő
bírósági titkár: 35 fő
bírósági fogalmazó: 1 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 136 fő
középfokú végzettségű tisztviselő: 60 fő
fizikai dolgozó: 32 fő

bíró: 40 fő
bírósági titkár: 35 fő
bírósági fogalmazó: 1 fő
felsőfokú végzettségű tisztviselő: 136 fő
középfokú végzettségű tisztviselő: 61 fő
fizikai dolgozó: 32 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a) pontjában írt
jogköröm alapján a Győri Törvényszék területén 2017.
március 15-ei hatállyal
1.1. egy járásbírósági bírói álláshelyet (38. számú)
járásbírósági csoportvezető bírói álláshellyé átalakítok,

Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett létszáma
összesen: 305 fő.

1.2. egy járásbírósági bírói álláshelyet rendszeresítek.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2017.
március 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítom
a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
301/2016. (VI. 13.) OBHE számú határozat 1.2.3. és 3.
pontját:
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A Győri Törvényszék engedélyezett
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
Járásbírósági bíró létszám összesen: 54 fő
Bírói létszám mindösszesen: 89 fő
3. A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma 358
fő.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

30.SZ/2017. (III. 14.) OBHE számú
határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 124. § (3) bekezdése alapján a Székesfehérvári
Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá, ahol a PolgáriGazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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DÖNTÉSEI
9/2017. (II.13.) OBT
határozat

HATÁROZATOK
5/2017. (II.13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor
kialakítása során adható pontszámokról szóló a 7/2011.
(III.4.) KIM rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról szóló, az 50/2015. (VI.9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X.15.) OBT ajánlást (a továbbiakban: Ajánlás) az alábbiak szerint módosítja:

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

1. § Az Ajánlás 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul
és a következő 3.6. ponttal egészül ki:

6/2017. (II.13.) OBT
határozat

„3.5. Az adott pályázó meghallgatása előtt a BT a meghallgatás eredményeként adható pontszám kivételével
az egyéb pontszámokat meghatározza, melyet a meghallgatás előtt vagy azt követően a jelentkezési segédlap felhasználásával a pályázóval közöl, arra a pályázó
észrevételt tehet. Megalapozott észrevétel esetén a BT a
pontszámot módosítja.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
Elnökének 2016. I. félévi beszámolóját tudomásul vette.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

7/2017. (II.13.) OBT
határozat

3.6. A pályaalkalmassági vizsgálat eredményén kívül
csak a pályázati határidő leteltéig igazolt körülményeket
lehet figyelembe venni és pontokban kifejezni. A pályázónak a pályázati határidő leteltéig be kell tölteni a 30.
életévét. „

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági Hivatal
Elnöke által a bírói, valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2016. évben folytatott gyakorlatáról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.

2. § Az Ajánlás 3.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

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

„3.9. Ha a pályázó alapos okkal akadályozott a személyes megjelenésben, a személyazonosság megfelelő igazolásával a beazonosítás elvégzése után technikai eszköz
(pld.: Skype, telefon) segítségével is meghallgatható.”

8/2017. (II.13.) OBT
határozat

3. § Az Ajánlás 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Országos Bírói Tanács egyetért az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének az összbírói értekezlet részére a bíróság elnöke által készítendő tájékoztató szerkezetére és
tartalmára című 2/2017. (II...) OBH Elnöki ajánlás kiadásával.

„7. A Rendelet 10. §-ához (szakirányú szakjogászi végzettség és a munkakörhöz kapcsolódó másoddiploma):”
4. § Az Ajánlás 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.1. Ha a pályázónak kettő vagy több diplomája van
– megszerzésük sorrendiségére tekintet nélkül – a jogszabályban meghatározott mértékű pont jár. További
feltételként a civilisztikai vagy a büntető ügyszakhoz kötöttséget kell vizsgálni.

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

Ilyen jellegű diplomának minősülhet többek között a
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pályázónak kell igazolnia) a BT arányosított pontot ad.
Ugyanígy jár el a helyi érdekeltségű, kisebb orgánumban
megjelenő publikáció esetén is. Jogtörténeti munka is
szakmai publikációnak minősül.”

pénzügyi,
közgazdasági,
tanári,
jogi-közgazdasági,
rendőrtiszti és
államigazgatási diploma.”

12. § Az Ajánlás 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. § Az Ajánlás 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.2. A bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető
(instruktor) bíró tevékenységéért minden esetben – az
instruálás időtartama és az instruált személyek számát
figyelembe véve arányosított – pont jár, ideértve azt is,
ha a pályázó az instruktori tevékenységét a Rendelet hatályba lépése előtt végezte.”

„7.2. Az egyéb másoddiploma esetén esetileg kell vizsgálni az ügyszakhoz kötöttséget.”
6. § Az Ajánlás 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.3. Valamennyi ügyszakban pontot érő szakirányú
szakjogászi képzettségként kell figyelembe venni különösen az
- EU szakjogászi,
- infokommunikációs,
- adatvédelmi és
- környezetvédelmi diplomát.”

13. § Az Ajánlás az alábbi 11.3. ponttal egészül ki:
„11.3. Az instruktori kinevezés – tényleges tevékenység
hiányában – önmagában nem értékelhető.”
14. § Az Ajánlás az alábbi 13.2., 13.3. és 13.4 pontokkal
egészül ki:

7. § Az Ajánlás 7.4. pontja az alábbi mondattal egészül
ki:

„13.2. A pontok meghatározásánál a kötelező képzéseken való részvételt is figyelembe kell venni.

„A pontok száma kötött, nem arányosítható, nem osztható.”

13.3. A Magyar Igazságügyi Akadémia képzésein való
részvételre adott pontszám meghatározásánál figyelemmel kell lenni a pályázónak a felkészítő modulokon elért
eredményeire, valamint arra, hogy hány pályázott állás
szerinti ügyszakhoz kötődő képzésen vett részt.

8. § Az Ajánlás az alábbi 8.2. ponttal egészül ki, míg a
jelenlegi 8.2. pont sorszámozása 8.3.-ra változik:
„8.2. A pályázat szerinti álláshely ügyszakának megfelelő jogi szakterületen idegen nyelven tartott konferencián
történő részvételt – függetlenül annak helyszínétől – külföldi tanulmányútként kell elbírálni.”

13.4. Csak a képzésen való igazolt részvétel fogadható
el – időkorlát nélkül –, a jelentkezés igazolása nem elegendő.
13.5. A Magyar Igazságügyi Akadémián kívüli, országos, regionális és helyi perszimulációban való részvételt
a Rendelet 1. melléklet 10. pontja szerint egyéb szakmai
többlettevékenységnek kell értékelni.”

9. § Az Ajánlás 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.1. Pont csak élő idegen és latin nyelvből tett, államilag elismert közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga esetén
állapítható meg.”

15. § Az Ajánlás az alábbi 14.2. ponttal egészül ki:
10. § Az Ajánlás 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.2. Az OBH Elnöke által meghatározott módón elvégzett jogszabály véleményezési tevékenységet a pályázó közvetlen vezetője igazolhatja.”

„10.1. Az igazoltan elfogadott, de a pályázati határidő
leteltének napjáig meg nem jelent publikációért nem adható pont a pályázónak.”

Indokolás:
Az Országos Bírói Tanács az elfogadása óta eltelt időre
figyelemmel a Bírói Tanácsok segítségével áttekintette
az Ajánlást, és a kialakult gyakorlatot is mérlegelve a
7/2011. (III.4.) KIM rendelet értelmezésének és a gyakorlatban történő alkalmazásának elősegítése érdekében a

11. § Az Ajánlás 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.2. A szakmai internetes oldalakon megjelenő, ellenőrzött publikáció esetén (az ellenőrzöttség tényét a
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14/2017. (II.13.) OBT
határozat

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

Az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) az Etikai Kódex alapján meghozandó állásfoglalások eljárási
rendjének a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozattal módosított 11/2015. (II. 10.) OBT határozat 2. § (5) bekezdés b)
pontja alapján
mellőzi

10/2017. (II.13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Bencsik Tiborné dr. Tóth
Erzsébet rendelkezési állományba helyezett tatabányai
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírót – kérelmére
– 2017. március 1. napjától 2017. május 31. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól.

a 2016. december 15. napján kelt, a kollegák kötelezettségszegésére történő hivatkozással összefüggő etikai állásfoglalás iránti kérelem alapján az állásfoglalás kiadását, figyelemmel arra, hogy a kérelemben meghatározott
magatartás egyedisége miatt nem képezheti az etikai állásfoglalás alapját.

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

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

11/2017. (II.13.) OBT
határozat

15/2017. (II.13.) OBT
határozat

Az Országos Bírói Tanács dr. Lévai Judit kecskeméti járásbírósági bírót – kérelmére – 2017. február 17. napjától 2017. április 16. napjáig mentesíti a munkavégzési
kötelezettség alól.

Az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) az Etikai Kódex alapján meghozandó állásfoglalások eljárási
rendjének a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozattal módosított 11/2015. (II. 10.) OBT határozat 2. § (5) bekezdés c)
pontja alapján

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

mellőzi

12/2017. (II.13.) OBT
határozat

a 2016. december 21. napján kelt, fiatalabb és idősebb
bírói generáció negatívan megítélhető tulajdonságairól
nyilvánosan megfogalmazott értékítélettel összefüggő
etikai állásfoglalás iránti kérelem alapján az állásfoglalás
kiadását, figyelemmel arra, hogy az OBT korábbi etikai
állásfoglalásai, mint a 1/2015.(VII.07.) OBT állásfoglalás; a 2/2016.(VI.27.) OBT állásfoglalás; a 3/2016.(IX.13.)
OBT állásfoglalás; a 4/2016. (IX.14.) OBT állásfoglalás,
valamint a 5/2017. (II.13.) OBT állásfoglalás a kérelemben meghatározott magatartásra is vonatkoztatható.
Az OBT korábbi állásfoglalásaiban a nyilvánosság előtti
véleménynyilvánítási kérdésekben keretjelleggel már kifejtette álláspontját, és új elvi alapokon nyugvó kérelmi
elemet a beadvány nem tartalmazott.

Az Országos Bírói Tanács dr. Mihalik-Kálmán Andrea, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárának kinevezésére tett javaslattal egyetért.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

13/2017. (II.13.) OBT
határozat
Az Országos Bírói Tanács dr. Sztanó Anita, a Fővárosi
Törvényszék bírájának a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra áthelyezésére tett javaslattal egyetért.

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

Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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16/2017. (II.13.) OBT
határozat

Indokolás
Az etikai eljárás kezdeményezői az Országos Bírói Tanács (továbbiakban: OBT) állásfoglalását kérték a következő bírói magatartással kapcsolatban:

Az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) az Etikai Kódex alapján meghozandó állásfoglalások eljárási
rendjének a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozattal módosított 11/2015. (II. 10.) OBT határozat 2. § (5) bekezdés a)
pontja alapján

A 2016. december 08. napján érkezett beadványukban
kérték, hogy a Tanács állapítsa meg, hogy nem sérti az
Etikai Kódex egyetlen cikkét sem, így a tárgyában ös�szefüggő 1. cikkének (1) bekezdését, 4. cikkének (3) bekezdését, 6. cikkének (3) bekezdését sem az a bíró, aki
valamely nem kötelező felsőbb bírósági elvi döntést,
állásfoglalást vagy más, akár többségi bírói gyakorlatot
alaposan megfontolt, érdemi döntésében részletezett
szakmai meggyőződése folytán nem alkalmaz, ha az
nem kötelező, mint a jogegységi határozat vagy a kúriai
önkormányzati tanácsi határozat. Álláspontjuk szerint a
kötelező joggyakorlat, különösen a jogegységi határozat
értelmezésében a bírót nagyfokú szabadság illeti meg és
csak a nyelvtani értelmezés alapján teljesen egyértelmű
tartalommal nyilvánvalóan és egyenesen szembenálló
értelmezést nem követhet (pl.: nemleges állítás igenlése,
igenlő mondat tagadása az értelmezésben). Kérelmükben részletesen kifejtették, hogy nagyfokú a szabadsága
a bírónak a jogegységi határozat alkalmazhatóságában,
szakmai értékelése során, nem érheti hátrány, amen�nyiben nem követi a helyi gyakorlatot, mivel a hazai jogi
szabályozás kizárólag az országos jogegységet ismeri.

mellőzi
a 2016. december 29. napján kelt, a hivatali gépkocsik
és telefonok bírósági vezetők magáncélra történő használatával összefüggő etikai állásfoglalás iránti kérelem
alapján az állásfoglalás kiadását, figyelemmel arra, hogy
a kérelem tartalma nem az Etikai Kódex hatálya alá tartozó magatartással függ össze.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke

17/2017. (II.27.) OBT
határozat
bíró lemondási ideje tartamának
meghatározása és munkavégzési
kötelezettsége alóli mentesítésének mellőzése
tárgyában

A 11/2015. (II.10.) OBT határozat 2. §-a alapján az OBT a
kérelmet befogadta.

Az Országos Bírói Tanács dr. Nagy Csilla szekszárdi járásbírósági bíró – lemondására tekintettel - hozzájárul
a 3 hónapnál rövidebb lemondási időhöz és a bíró szolgálati viszonyának 2017. március 15. napjával történő
megszűnéséhez, azonban a munkavégzési kötelezettség
alól nem mentesíti.

A kérelem az Etikai Kódex következő szakaszaira hivatkozott:
Az Etikai Kódex 1. cikk (1) bekezdése szerint a bíró az
ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód
elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak,
hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy
előítéleten alapul. Az ügyek eldöntésében – az anyagi és
eljárásjogi előírások keretei között, összhangban a saját
lelkiismeretével – szabadságot élvez.

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

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Az Etikai Kódex 4. cikk (3) bekezdése szerint a bíró önképzéssel és szervezett továbbképzések révén folyamatosan bővíti az általános és a szakmai ismereteit.

3/2017. (II.13.) OBT
állásfoglalás

Az Etikai Kódex 6. cikk (3) bekezdése szerint a bíró a felettes bíróság iránymutatásait a felek előtt nem kritizálja,
eltérő álláspontját nem hangoztatja. A határozataiban az
alsóbb szintű bíróság sértő kioktatásától, a bírói tekintély rombolásától tartózkodik. A kollégái által hozott
döntéseket egyéb módon sem bírálja. Ezeket azonban

A Kúria által irányított ítélkezési gyakorlat elfogadása és
alkalmazása, valamint annak indokolt továbbfejlesztése,
vagy megváltoztatásának kezdeményezése a bíró munkaköri kötelezettségével összefüggő szakmai kérdés,
amely nem etikai mérlegelést igénylő kategória.
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kező bírói magatartással kapcsolatban:

a tudományos, oktatói vagy egyéb szakmai tevékenységének a gyakorlásakor, konstruktív jelleggel értékelheti,
véleményezheti.

A 2016. december 09. napján érkezett beadványukban
kérték, hogy a Tanács állapítsa meg, hogy sérti az Etikai Kódex 4. cikkének (1) bekezdését, 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) és (2) bekezdését az a bíró,
aki érdemi bírói döntésével lényeges kérdésben nem
intézményi, hanem a bíró személyében rejlő közvetlen
okra visszavezethető bírói műhibát valósít meg nagyobb
súlyú, a közvélemény érdeklődését kiváltó ügyben. Álláspontjuk szerint az a bíró, aki e műhiba kiderülését
követően a szakmai elmélyüléshez, nagyobb bírói felkészültség megszerzéséhez, s ezek hosszú távú gyakorlati
igazolásához szükséges időtartamon belül bírósági vezetői, különösen ún. szakmai igazgatási vezetői (csoportvezető, vagy helyettes, kollégiumvezető vagy helyettes)
beosztásra vagy rendes illetve rendkívüli jogorvoslati
feladatot ellátó bírói tanács bírói posztjára nyújt be pályázatot. A kérelmezők álláspontja szerint az ilyen pályázat azt a benyomást kelti, mintha a vezető beosztású
bíráknál, más bírák döntései felülbírálatával foglakozó
bíráknál nem lenne valódi követelmény felkészültség,
szakmai alázat, igazságosság, következetesség, méltányosság, egyenlő mérce betartása. Álláspontjuk szerint
ez esetben vannak bírák, akik már a pályázat benyújtásával, azaz kinevezésük, vezetői beosztásuk előtt megsértik ezen elveket.

A bírói függetlenség alkotmányos alapelvéből következően a bírák az ítélkezési tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. Az Etikai
Kódex idézett 1. cikk (1) bekezdése a bírói függetlenség
cím alatt a döntések során megkívánt külső befolyásmentességet és az egyes ügyek elbírálása során érvényesülő bírói szabadságot rögzíti, a 3. cikk (3) bekezdése
a szakmai ismeretek bővítésére való törekvés szükségességét fejti ki. A kérelemben szereplő bírói magatartások – az ítélkezési gyakorlat elfogadása és alkalmazása,
valamint annak indokolt továbbfejlesztése, vagy megváltoztatásának kezdeményezése – a bíró munkaköri
kötelezettségével összefüggő szakmai kérdések. Szakmai kérdés, hogy a bíró az ítélkezés egységességének
biztosítása érdekében közzétett jogegységi határozatok,
elvi bírósági döntések és határozatok értelmezése során
hogyan jár el, kellő indokát adja-e egy nem kötelezően
alkalmazandó határozat mellőzésének, vagy helyesen
alkalmazza-e a kötelező jogegységi határozatokat ítélkező tevékenysége során. Etikai kérdést ez csak abban az
esetben vet fel, amennyiben eltérő szakmai álláspontját
meg nem engedhető, sértő, becsmérlő stílusban fejti ki.
A joggyakorlat helyes vagy helytelen alkalmazása azonban nem etikai, hanem a bíró munkájának értékelésével
összefüggő szakmai kérdés.

A 11/2015. (II.10.) OBT határozat 2. §-a alapján az OBT a
kérelmet befogadta.

Mindezekre tekintettel az OBT a rendelkező részben
foglaltak szerint adta ki állásfoglalását.

A kérelem az Etikai Kódex következő szakaszaira hivatkozott:

Az OBT állásfoglalását a 11/2015. (II.10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta
meg. Elrendeli az Ügyrend 11. §-ában írtak alapján jelen
állásfoglalás OBT honlapján való közzétételét.

Az Etikai Kódex 4. cikk (1) bekezdése szerint a bíró a részére kiosztott ügy célirányos és ésszerű határidőn belüli lezárására törekszik, a munkáját felkészülten, szorgalmasan, kellő szakmai alázattal végzi.

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

Az Etikai Kódex 6. cikk (1) bekezdése szerint a bíró előítélettől és diszkriminációtól mentesen tiszteletben tartja
minden ember méltóságát és ugyanezt megköveteli az
eljárásban résztvevő személyektől és azok képviselőitől
is.

4/2017. (II.13.) OBT
állásfoglalás

Az Etikai Kódex 7. cikk (1) és (2) bekezdése szerint a vezető beosztású bíró tartózkodik a beosztottai emberi
méltóságát sértő magatartástól, kijelentéstől, cselekedettől. Feladatát a munkatársaitól elvárt jogi és morális
követelményeknek megfelelően, példamutatóan látja el.
Az igazgatási tevékenysége során a munkatársaival igazságos, következetes és méltányos. Ellenőrző tevékenysége során egyenlő mércét alkalmaz minden beosztottjával szemben.

Nem tartozik az Etikai Kódex hatálya alá a magasabb
bírói álláshelyre, vagy bírósági vezetői tisztség betöltésére történő pályamű benyújtása, illetve a pályázó szakmai
előéletének vizsgálata.
Indokolás
Az etikai eljárás kezdeményezői az Országos Bírói Tanács (továbbiakban: OBT) állásfoglalását kérték a követ-

19

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2017/2. szám

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

A jogvita rendezésére a közvetítés, békéltetés, egyeztetés testületei helyett bíróságot választók nem csak a
döntés és annak végrehajthatóságában, de az eljárás
rendjében megnyilvánuló garanciális tekintélyre is joggal tarthatnak igényt. A bíróság előtt állva nyilatkozó fél,
tanú, szakértő, elsősorban az intézmény és csak másodsorban az eljáró bíró iránti tiszteletét fejezi ki, melyről az
intézményt képviselő bíró annak nevében általános jelleggel nem mondhat le, azért sem, mert a tisztelet az eljárás más résztvevőinek is szól, azaz eljárás valamennyi
résztvevője felé irányul. Azt, hogy ez a tisztelet kívánatos módon milyen erősen rögzült bizonyítja az a számos
gyakorlati tapasztalat, hogy a peren kívüli egyeztetés során, vagy korára, egészségi állapotára tekintettel az ülve
történő nyilatkozás kedvezményét élvezők sem kívánnak
ezzel élni, arra hivatkozva, hogy azt a maguk részéről a
bíróság előtt nem tartanák helyénvalónak.

A bírósági vezetők kinevezésének részletes szabályait
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (Bszi.) valamint a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás tartalmazza. A Bszi. részletesen szabályozza,
hogy a határozatlan időre kinevezett bíró milyen eljárás
keretében nevezhető ki bírósági vezetőnek. Azokban az
esetekben, amikor titkos szavazással a Bszi. szerinti bírói testületek is véleményt nyilvánítanak a pályázókról, a
szavazati arányban megjelenő véleményben nyilvánvalóan figyelembe veszi a testület a pályázó szakmai munkáját is. A kinevezésre jogosult a pályázatot - a pályázati
anyag, valamint a pályázó személyes meghallgatása, továbbá a véleményező szerv javaslata alapján bírálja el,
az Igazgatási Szabályzat alapján ennek során a pályázó
bírói munkája vizsgálatának eredményét – azaz a bírói
szakmai munkáját – is értékeli. A bírósági vezetői pályázatok benyújtása során tehát a pályázó szakmai előélete értékelésre kerül, és nem csak a nagyobb súlyú, vagy
csak a közvélemény érdeklődését kiváltó ügyek kapcsán.
Amennyiben szakmai vagy egyéb okból alkalmatlan a pályázó a vezetői tisztség betöltésére, akkor az más, alkalmasabb pályázó kinevezését, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítását eredményezheti. Mindez azonban
nem jelenti azt, hogy etikai szempontból lehetne értékelni egy pályázat benyújtását, vagy egy ki nem nevezett
pályázó vezetői tisztség vagy magasabb bírói álláshely
betöltésére irányuló szándékát. A már kifejtettek szerint
a pályázó bírósági vezetői tisztség betöltésére történő
alkalmasságának megítélése a kinevezésre jogosult jogkörébe tartozó kérdés, amely nem tartozik az Etikai Kódex hatálya alá.

Ezen túlmenően az állva nyilatkozás tárgyalótermi viselkedési szabályának praktikuma, hogy így jobban biztosított a kommunikáció hatékonysága, a hallgatóság
könnyebben tudja követni azt, hogy éppen ki beszél, a
nyilatkozat jobban hallható, és visszatartó ereje lehet
abban is, hogy a felek egymás szavába vágjanak így végső soron a tárgyalás méltósága megőrzésének eszköze.
A nyilatkozatok felállva történő előadása a jegyzetek olvasását nem nehezíti, azokat a nyilatkozatot tevő a kezében tartva, állva is áttekintheti, jegyzetelni pedig a saját
előadása kapcsán a nyilatkozatot tevő fél nem szokott.
A kérdésessé tett, hagyományokon alapuló viselkedési
norma tehát előmozdítja azon bírói kötelezettség érvényesíthetőségét mely a tárgyalás méltóságának megőrzését írja elő, és elősegíti azt is, hogy a tárgyaláson tett
nyilatkozatok az érintettekhez jól érthető módon jussanak el. A Tanács hangsúlyozza, hogy mindig a tárgyalást
vezető bíró joga annak eldöntése, hogy az eljárás résztvevőinek meghallgatását milyen módon foganatosítja,
így a bíró saját belátása szerint engedélyezheti a nyilatkozatot tevők ülve maradását is, ugyanakkor az állva történő meghallgatás, mint a kérelmezők által kérdésessé
tett viselkedési norma nem ütközik az Etikai Kódexbe.

Mindezekre tekintettel az OBT a rendelkező részben
foglaltak szerint adta ki állásfoglalását.
Az OBT állásfoglalását a 11/2015. (II.10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta
meg. Elrendeli az Ügyrend 11. §-ában írtak alapján jelen
állásfoglalás OBT honlapján való közzétételét.
A viselkedési szabályok körében az emberek egymás
iránti tisztelete az alap, de ezen túl kivételes tisztelet
jár a társadalmi berendezkedést meghatározó alkotmányos értékeknek, vagy az állam egyes intézményeinek is.
Így például az Országgyűlés ülésein a képviselők külön
házszabályi előírás hiányában, abban az esetben is állva adják elő hozzászólásukat, amennyiben a parlamenti
helyükön és nem a szónoki emelvényen szólalnak fel.
Különböző államok, és jogrendszerek különbözőképpen írják elő és különféle megnyilvánulási formákban
követelik meg a tisztelet megadását olyan fontos állami
szervnek, mint amilyen a bíróság.

Mindezekre tekintettel az OBT a rendelkező részben
foglaltak szerint adta ki állásfoglalását.
Az OBT állásfoglalását a 11/2015. (II.10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta
meg, és elrendeli az Ügyrend 11. §-ában írtak alapján az
OBT honlapján való közzétételét.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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5/2017. (II.13.) OBT
állásfoglalás

eljárásban résztvevők a bíróságnak és egymásnak megadják a kellő tiszteletet.
Az Etikai Kódex 6. Cikk (Tisztelet, együttműködés)

A bíró hivatáshoz méltatlan annak a bírónak, vagy bírósági vezetőnek a magatartása, aki nyilvánosság előtt illeti általánosságban negatív kritikával a bírósági eljárások
résztvevőit, illetve bármely más szakmai csoportot.

(1) A bíró előítélettől és diszkriminációtól mentesen
tiszteletben tartja minden ember méltóságát és ugyanezt megköveteli az eljárásban résztvevő személyektől és
azok képviselőitől is.

Indokolás

(2) A bíró hivatása gyakorlása során a hatóságok és szervek tagjaival, valamint munkatársaival hivatali együttműködésre törekszik, kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias, kollegiális magatartást tanúsít.

Az etikai eljárás kezdeményezői az Országos Bírói Tanács (továbbiakban: OBT) állásfoglalását kérték a következő bírói magatartással kapcsolatban:
Megsérti az Etikai Kódex 1. cikkének (1) bekezdését, 3.
cikkének (1) és (2) bekezdését, 6. cikkének (1), (2) és (4)
bekezdését, 7. cikkének (1) bekezdését az a bíró, bírósági vezető, aki az Etikai Kódex hatálybalépése után nem
konkrét polgári vagy büntető perekben, vagy nemperes
eljárásokban, az egyes ügyfajtákban eljáró eljárási résztvevők meghatározott csoportjába sorolt emberekkel
kapcsolatban őket - e csoporthoz tartozásuk mint egyetlen hangoztatott indok alapján - sommás negatív minősítéssel illet, illetőleg a feladatuk ellátásához minimális
szinten szükséges képességeik meglétét (pl. tanúzási
képesség, hitelesség, jogi képviselői jogászi szakértelem,
szakértői vonatkozó szakértelem, ügyészi szakértelem,
ügyvédi szakértelem stb.) nyilvánosan megkérdőjelezi.

(4) A bíró nem használ felek közti különbségtételt sugalló nyelvi eszközöket, tartózkodik a féllel való együttérzést mutató vagy leereszkedő megnyilvánulásoktól.
Az Etikai Kódex 7. Cikk Vezető beosztású bíró
(1) A vezető beosztású bíró (…) Feladatát a munkatársaitól elvárt jogi és morális követelményeknek megfelelően, példamutatóan látja el.
Az Alaptörvény II. cikke, IX. cikk (4) bekezdése, XXVIII.
cikk (1) bekezdése - a nemzetközi jog általánosan elfogadott alapelveivel egyezően - rendelkezik arról, hogy az
emberi méltóság sérthetetlen, így annak sérelmét többek között a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása sem okozhatja. Az Alaptörvényben lefektetett
alapelv szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait
és kötelezettségeit törvény által felállított, független és
pártatlan bíróság bírálja el.

A 11/2015. (II.10.) OBT határozat 2. §-a alapján az OBT a
kérelmet befogadta.
A kérelem az Etikai Kódex következő szakaszaira hivatkozott:
Az Etikai Kódex 1. Cikk (Függetlenség)

Az alkotmányos alapelveken nyugszik a bírák törvényben rögzített azon kötelezettsége, miszerint az eljárása során köteles az ügyféllel szemben tisztességes és
pártatlan magatartást tanúsítani, továbbá tartózkodni
köteles minden olyan megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett bizalmat vagy a bíróság tekintélyét
csorbítaná. (A bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 36.§ (4) és 37.§ (2)
bekezdése) Ezen Alaptörvényi és törvényi kötelezettségek gyakorlatbeli érvényesülését hivatott elősegíteni
az Etikai Kódex, mely preambuluma szerint a bírákkal
szemben a társadalomban általánosan elfogadott etikai
normákhoz képest szigorúbb erkölcsi szabályokra épülő
követelményeket támaszt abból a célból, hogy a bírósági
szervezet iránti közbizalom erősödjön. Az emberi méltóság az Alkotmánybíróság értelmezésében a személyiségi
jogok „anyajoga”, így valamennyi más, konkrét személyiségi jognak az eredője [8/1990. (IV. 23.) AB határozat]. Az

(1) A bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való
egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát
is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul.
Az Etikai Kódex 3. Cikk (Méltóság)
(1) A bíró tisztségének gyakorlása során és a magánéletében jogkövető, magatartásával erősíti a bíróság iránti
közbizalmat és tiszteletet. (…) Nyilvánosság előtt nem kerül olyan helyzetbe, amely méltatlan a bírói hivatásához.
(2) A bíró az eljárásban résztvevőkkel szemben – a szükséges határozottság mellett – türelmes és udvarias, tartózkodik az indokolatlan észrevételektől, a sértő minősítésektől és a fölényeskedéstől. Megköveteli, hogy az
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emberi méltóság kiemelkedő érték, a jog számára megközelíthetetlen és hozzáférhetetlen.
Az OBT megítélése szerint a kérelemben felvetett bírói,
illetőleg bírósági vezetői magatartás etikátlannak minősül.
Az Etikai Kódex idézett 1. cikk (1) bekezdésében rögzített függetlenség és egyenlő bánásmód elvét sérti az a
bírói magatartás, ami az előítélet látszatát kelti; a 3. cikk
(1)-(2) bekezdésének megsértését jelenti, ha a bíró megnyilvánulásaival nem erősíti a bíróság iránti közbizalmat
és tiszteletet, illetőleg az eljárásban résztvevőkkel szemben nem udvarias, és nem tartózkodik az indokolatlan
észrevételektől és sértő minősítésektől.
A kérelemben szereplő bírói magatartás a 6. cikk (1)-(2);
és (4) bekezdésébe ütközik, mivel általánosító módon
előítéletet fogalmaz meg, ezáltal az emberi méltóságot
sérti, továbbá a felek közötti különbségtétel látszatát
kelti. Amennyiben bírósági vezető kapcsán merül fel a
kérelem szerinti magatartás elkövetése, úgy annak tárgyi súlya még kiemelkedőbb, és a 7. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseibe ütközik.
Az Etikai kódex már idézett 3. cikk (1) bekezdése, és a 7.
cikk (1) bekezdése a bírák és bírósági vezetők nyilvánosság előtti viselkedésével kapcsolatos rendelkezéseket is
tartalmaz, melyeknek való megfelelés mind a bírói szolgálati jogviszonyon belül, mind azon kívül eső normák
megtartásának kötelezettségére is utal.
Mindezekre tekintettel az OBT a rendelkező részben leírtak szerint foglalt állást.
Az OBT állásfoglalását a 11/2015. (II.10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta
meg.
Elrendeli az Ügyrend 11. §-ában írtak alapján jelen állásfoglalás OBT honlapján való közzétételét.
Dr. Hajdu István s.k.
az Országos Bírói Tanács
soros elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Péntek Erikát, a Siófoki Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2017. július 31. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre figyelemmel - bírói tisztségéből

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Bodnár Éva Ildikót, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Fajta Gabriellát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Horváth Tamást, a Kúria főtanácsadóját,
dr. Kun Pétert, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
Szigetiné dr. Juhász Orsolyát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját
2017. március 1. napjától határozatlan időre,

felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI
CÍMADOMÁNYOZÁS
71.E/2017. (II. 13.) OBHE határozat
2017. február hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

dr. Bertaldó Andrást, a Szekszárdi Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Császár Kingát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági titkárát,
dr. Faix Nikolettát, a Monori Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Gresa Katalint, a Ráckevei Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Lajkó Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Markovics Róbertet, a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárát,
dr. Molnos Dánielt, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Révész Dalmát, a Dunakeszi Járásbíróság bírósági
titkárát
a 2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2012. szeptember 1. napjától
a Szolnoki Törvényszéken
dr. Kis István kollégiumvezetőnek
címzetes táblabíró címet,
2017. január 1. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén
dr. Szedmák Andrásnak, a Gödöllői Járásbíróság bírájának,
2017. február 1. napjától
a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területén
dr. Gál Csabának, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának,
2017. február 13. napjától
a Miskolci Törvényszék illetékességi területén
dr. Palágyi-Deák Katalinnak, a Kazincbarcikai Járásbíróság bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

kinevezte,

dr. Lévai Juditot, a Kecskeméti Járásbíróság bíráját 2017. április 16. napjával,
dr. Bencsik Tiborné dr. Tóth Erzsébetet, a Tatabányai
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezési állományba helyezett bíráját, címzetes törvényszéki bírót
2017. május 31. napjával
- lemondásukra figyelemmel - ,
dr. Révész Tamásnét, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját 2017.
július 8. napjával
- a bírói felső korhatár betöltésére 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

Bali Józsefné dr.-t, a Szolnoki Járásbíróság bíráját, címzetes
törvényszéki bírót 2017. június 30. napjával,
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2017. február 1. napjától
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui
Járásbíróság bírája
jogosult.

tekintettel – 2017. március 1. napjával a Budaörsi Járásbíróságra osztom be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

107.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Lajkó Péter bírót – a 645/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. március 1. napjával a Balassagyarmati
Törvényszékre osztom be.

104.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Bertaldó
András bírót – a 641/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. március 1. napjával a Szekszárdi
Járásbíróságra osztom be.

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

108.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Markovics
Róbert bírót – a 646/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. március 1. napjával a Kaposvári
Járásbíróságra osztom be.

105.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Császár
Kinga bírót – az 576/2016. (X. 19.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. március 1. napjával a Budapesti IV.
és XV. Kerületi Bíróságra osztom be.

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

109.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Molnos Dániel bírót – az 598/2016. (X. 24.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. március 1. napjával a Budaörsi Járásbíróságra osztom be.

106.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Faix Nikoletta bírót – a 642/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
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110.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

zattal kiírt pályázatra, valamint az Országos Bírói Tanács
13/2017. (II. 13.) OBT számú határozatára figyelemmel
- 2017. március 15. napjával a Fővárosi Törvényszékről
a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra bírói munkakörbe
áthelyezem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Révész Dalma bírót – az 597/2016. (X. 24.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. március 1. napjával a Váci Járásbíróságra osztom be.

119.E/2017. (II. 21.) OBHE
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. Fülöp Ágnes Katalin bírót - az 592/2016. (X. 24.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. március 1.
napjával a Budapest Környéki Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

111.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Horváth Tamás bírót – a 721/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2017. március 1. napjával a Kúriára osztom
be.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

120.E/2017. (II. 21.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Gy. Molnár
Sándor bírót - a 730/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. március 1.
napjával a Karcagi Járásbíróságról a Szolnoki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

112.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Gresa Katalin bírót – az 580/2016. (X. 20.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére tekintettel – 2017. március 1. napjával a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságra osztom be.

123.E/2017. (II. 24.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék Polgári-KözigazgatásiMunkagyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként dr. Tóth Imrét,
a 2017. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Miskolci Törvényszék
Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

113.E/2017. (II. 20.) OBHE
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. Sztanó
Anita bírót - az 580/2016. (X. 20.) OBHE számú határo-
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125.E/2017. (II. 28.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről

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. Erdős András bírót - a 735/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. március 10. napjával
a Dabasi Járásbíróságról a Budapest Környéki Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

KIJELÖLÉSEK
72.E/2017. (II. 13.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bírák kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján
– hozzájárulásával – dr. Maka Máriát, a Veszprémi
Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjét, dr. Cseke Ivettet, a
Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdasági-KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesét és
dr. Fekete Orsolyát, a Veszprémi Törvényszék bíráját
2017. március 1. napjától a közigazgatási és munkaügyi
ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

126.E/2017. (II. 28.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Holdampf
Gusztáv Gábor bírót - a 734/2016. (XII. 16.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. március
10. 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

80.E/2017. (II. 16.) OBHE
határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelöléséről

141.E/2017. (III. 7.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tóth Beáta
bírót - a 731/2016. (XII. 16.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. március 15. napjával a
Nyíregyházi Járásbíróságról a Nyíregyházi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Kazinczi Ildikót, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját és
dr. Solymosi Juditot, a Dunakeszi Járásbíróság bírósági
titkárát 2017. március 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

115.E/2017. (II. 20.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben, valamint a fiatalkorúak
büntetőügyében ítélkező bírák kijelöléséről

158.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. Németh Balázs bírót - a 654/2016. (XI. 17.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra figyelemmel - 2017. április 1. napjával
a Veszprémi Törvényszékről a Győri Ítélőtáblára bírói

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Czédli-Deák Andreát, a Szegedi Járásbíróság
bíráját és dr. Svedáné dr. Marcsek Anikót, a Nyíregyházi
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tető Kollégiuma kollégiumvezetőjét, dr. Nagy István Andrást és dr. Mensáros Dánielt, a Debreceni Járásbíróság
bíráit, valamint dr. Sohajdáné dr. Fedor Anettet és dr.
Margitics Istvánt, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráit 2017.
március 10. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bíróvá kijelölöm.

Járásbíróság bíráját 2017. március 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben, valamint a 448.
§ (2) bekezdésében meghatározott fiatalkorúak büntetőügyében ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

128.E/2017. (III. 1.) OBHE
határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíró kijelölésének megszüntetéséről

KIRENDELÉSEK
75.E/2017. (II. 14.) OBHE
határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján – a kezdeményezésre jogosult indítványára – dr. Ferencz Miklósnak,
a Veszprémi Törvényszék tanácselnökének a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését 2017.
március 1. napjával megszüntetem.

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 Juditnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának, 2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig
terjedő időtartamra – eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül, hozzájárulásával –
a Kúriára történő kirendelését meghosszabbítom.

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

132.E./2017. (III. 3.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény 17. § (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Szalay Csabát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját és dr. Holdampf Gusztávot, a Budaörsi Járásbíróság bíráját 2017. március 10. napjától a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (6)
bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bíróvá
kijelölöm.

116.E./2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
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, hozzájárulásával, dr. Varga Beának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának
2017. március 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett – a Fővárosi
Ítélőtáblára történő kirendelését meghosszabbítom.

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

133.E/2017. (III. 3.) OBHE
határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
17. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott
ügyekben ítélkező bírák kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Pongrácz Zsoltot, a Szolnoki Törvényszék Bün-
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117.E./2017. (II. 20.) OBHE
határozat
bíró Pécsi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

2017. március 1. napjától 2017. március 31. napjáig, a
Budapest Környéki Törvényszékre kirendelem.
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, hozzájárulásával, dr. Kovács
Jánost, a Pécsi Törvényszék tanácselnökét 2017. március 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő időtartamra – az eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – a Pécsi Ítélőtáblára kirendelem.

136.E./2017. (III. 6.) OBHE
határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásukkal

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

1. dr. Pecsenye Csabát, a Miskolci Törvényszék tanácselnökét, eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett,
2. dr. Boros Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját,
3. dr. Nagy Líviát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
4. dr. Sándor-Szőke Zsuzsannát, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját,
5. dr. Szabó Györgyit, a Veszprémi Törvényszék bíráját - eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása mellett, - 2017. április 1. napjától 2017. június 30. napjáig, továbbá
6. dr. Keresztes Klára Ildikót, a Veszprémi Törvényszék bíráját 2017. április 1. napjától 2017. június 30. napjáig, valamint
7. dr. Bors Szilviát, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2017. április 1. napjától 2017. július
14. napjáig – eredeti beosztásukból eredő ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül – a Kúriára kirendelem.

122.E/2017. (II. 21.) OBHE
határozat
bírák és bírósági titkár minisztériumi
beosztásának
meghosszabbításáról
A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. § (2) bekezdése alapján dr. Demeter Zsuzsannának,
a Fővárosi Törvényszék bírájának, dr. Vass Péternek, az
Országos Bírósági Hivatal beosztott bírájának, valamint
dr. Bak Szilviának, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárának 2017. március 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra – az
igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi
beosztását meghosszabbítom.

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

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

127.E./2017. (III. 1.) OBHE
határozat
bíró kirendelése a Budapest Környéki
Törvényszékre

138.E/2017. (III. 7.) OBHE
határozat
bíró Pápai Járásbíróságra történő
kirendeléséről

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 – hozzájárulásával - dr. Fülöp
Ágnest, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját, eredeti beosztásából eredő ítélkezési tevékenysége megtartása mellett,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján,
hozzájárulásával, dr. Écsi Annamáriát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját 2017. március 29. napjától 2018.
március 28. napjáig terjedő időszakra, – eredeti beosztá-
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Zsuzsanna Rebeka, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali beosztását 2017. március
1. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.

sából adódó ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül
– a Pápai Járásbíróságra kirendelem.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

139.E/2017. (III. 7.) OBHE
határozat
bíró Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
kirendeléséről

40.E/2017. (I.20.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján, hozzájárulásával, dr. Tatár József Tamást, a Pápai Járásbíróság bíráját 2017. március 29. napjától 2018. március 28.
napjáig terjedő időtartamra - eredeti beosztásából adódó ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján Beerné dr. Vörös Helga Adriennt, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2017.
március 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

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

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

142.E/2017. (III. 7.) OBHE
határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

55.E/2017. (I.30) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvény
27. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Aszódi Lászlónak, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának 2017. március
15. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra – az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a minisztériumi beosztását meghosszabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Petrás Roland Károly, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát 2017. február 1. napjától 2017.
szeptember 30. 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

77.E/2017. (II. 16.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

EGYÉB HATÁROZATOK
16.E/2017. (I.12.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Barabás
Gergelyt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
bíráját 2017. március 1. napjától 2017. július 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági Hi-

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Czipa
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124.E/2017. (II. 24.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla tanácselnökének a Győri
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával történő megbízásáról

vatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

114.E/2017. (II.20.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény a 133. § (2) bekezdése alapján dr. Lezsák
Józsefet, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét megbízom a
2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői feladatainak ellátásával.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Buzás Brigittát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2017. március 1. napjától 2017. május
31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.

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

129.E/2017. (III. 2.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról

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

118.E/2017. (II.20.) OBHE
határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Berkiné dr. Lakatos Katalin, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2017. március 31. napjával megszüntetem és 2017. április 1. napjától a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Fővárosi
Törvényszékre tanácselnöknek beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Fehér Éva,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását 2017. április 20. napjától határozatlan időtartamra módosítom.
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

121.E/2017. (II.21.) OBHE
határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

130.E/2017. (III. 2.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §-a alapján dr. Biró
Diána Eszter, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2017. április 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Laczó
Adrienn Lilla, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2017. március 31. napjával megszüntetem és 2017. április 1. napjától a Fővárosi Törvényszékre beosztom.

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

Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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131.E/2017. (III. 2.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő beosztásáról

dr. Szabó Katalin Boglárkát, a Váci Járásbíróság bírósági
fogalmazóját 2017. március 1. napjától határozatlan időre a Váci Járásbíróságra
bírósági titkári munkakörbe,
kijelölte

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Kovács Edit, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2017. március 31. napjával megszüntetem és 2017. április 1. napjától a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Fővárosi Törvényszékre beosztom.

dr. Szabados Dánielt, a Budakörnyéki Járásbíróság bírósági titkárát,
dr. Szabó Katalin Boglárkát, a Váci Járásbíróság bírósági
titkárát 2017. március 1. napjától szabálysértési ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá,
dr. Szabó Katalin Boglárkát, a Váci Járásbíróság bírósági titkárát 2017. március 1. napjától az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott ügyekben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági
titkárrá.

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

A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉKEK
ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI

Az Egri Törvényszék elnöke
kinevezte

A Győri Ítélőtábla elnöke

dr. Paulik Andreát, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bíráját a 2017. március 1. napjától 2023. február
28. napjáig terjedő időtartamra az Egri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökévé,
dr. Szabó Krisztinát, az Egri Járásbíróság bíráját a 2017.
február 15. napjától 2023. február 14. napjáig terjedő
időtartamra az Egri Járásbíróság elnökhelyettesévé.

kinevezte

dr. Zólyomi Csillát, a Győri Ítélőtábla bíráját 2017. március 1. napjától határozatlan időre a Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe.
A Balassagyarmati Törvényszék elnöke

beosztotta

kinevezte

dr. Kókai Zsoltot, az Egri Járásbíróság elnökhelyettesét
2017. február 15. napjától - a vezetői kinevezésének lejártára figyelemmel - az Egri Járásbíróságra bírói munkakörbe.

Veresné dr. Tóth Enikőt 2017. március 1. napjától határozatlan időre a Salgótarjáni Járásbíróságra bírósági
titkári munkakörbe.
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

A Fővárosi Törvényszék elnöke

kinevezte

kinevezte

dr. Borbély Attilát, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság bíráját a 2017. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
elnökévé,
dr. Szűrösné dr. Takács Andreát, a Szigetszentmilósi Járásbíróság bíráját a 2017. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnökhelyettesévé,
dr. Tóth Zsuzsannát 2017. február 1. napjától határozatlan időre a Budakörnyéki Járásbíróságra,
dr. Szabados Dánielt 2017. március 1. napjától határozatlan időre a Budakörnyéki Járásbíróságra,

Gergelyné dr. Palicz Enikő Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját a 2017. március 1. napjától 2023.
február 28. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróság Gazdasági Csoportba,
dr. Szűcs Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék bíráját a 2017.
március 1. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő dőtartamra a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
Civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezeteket nyilvántartó csoportba
csoportvezető bírói munkakörbe,
dr. Egri Noémit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját a 2017. március 1. napjától 2023. február 28. nap-
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dr. Litkei-Szabó Anita Gizellát, a Veszprémi Járásbíróság
bíráját 2017. március 1. napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.

jáig terjedő időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági Csoportba csoportvezető-helyettes bírói
munkakörbe,
dr. Kovács Csaba Attilát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági ügyintézőjét a 2017. március 1. napjától
2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Németh-Lex Andrea Ráchelt a 2017. március 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a
Fővárosi Törvényszék Elnökségére,
dr. Molnár Zsoltot a 2017. március 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra,
dr. Tőkés Géza Miklóst, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bírósági ügyintézőjét 2017. március
1. napjától határozatlan időre a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságra,
dr. Bölkény Esztert, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazóját 2017. március 7. napjától határozatlan időre
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra,
dr. Oláh Juditot a 2017. március 16. napjától 2017. szeptember 15. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra bírósági titkári munkakörbe.

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

dr. Kaptáné dr. Endrédi Emesét, a 2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig terjedő időtartamra a
Nyíregyházi Törvényszékre bírósági titkári munkakörbe.

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

A Pécsi Törvényszék elnöke
kinevezte

Kissné dr. Pánti Mártát, a Pécsi Járásbíróság bíráját a
2017. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Pécsi Járásbíróság Nyomozási-szabálysértési Csoportba csoportvezető bírói munkakörbe.
A Szombathelyi Törvényszék elnöke
kinevezte

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

dr. Nárai Józsefet, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját
a 2017. március 17. napjától 2023. március 16. napjáig rerjedő időtartamra ma Szombathelyi Járásbíróságra
csoportvezető bírói munkakörbe.
A Veszprémi Törvényszék elnöke
kijelölte
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bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatok,
- az elnök összbírói értekezletre készített tájékoztatója.

50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X.
15.) OBT ajánlás a Rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor
fennálló és igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáskor
már nincs lehetőség.

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

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

A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A pályázathoz csatolni kell:
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
bíróságra beérkezzen,
5. jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó
nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról
és tényekről szóló okiratokat.

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

Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
Az államilag elismert nyelvvizsgát szervező nyelvvizsga-központok aktuális listája az oktatas.hu/nyelvvizsga/
nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga linken érhető el.

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

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

szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az
irányadók.

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

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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A törvényszéki végrehajtói állásokra
vonatkozó általános pályázati tudnivalók

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

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
256. §-ának (2) bekezdése folytán alkalmazott 233.§ában foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

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 pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely szerve az Iasz. 37/B §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi 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
kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmasság vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát
és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát,
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét
is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról és
az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

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

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
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Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

pontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

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

A törvényszéki végrehajtójelölti
állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A törvényszéki végrehajtói-helyettesi
állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
256/A. §-ának (1) bekezdése folytán alkalmazott 240/F. §
(1)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelnek.

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró körülmény nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni,
amely az Iasz. 37/B § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult
az adatok kezelésére.

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a
pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni, amely
szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

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

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

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

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

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

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének idő-
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A végrehajtási ügyintézői
állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK
145.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

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

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

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló
okiratok eredeti példányát, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét
is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szegedi Törvényszék
Büntető Kollégiumának működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szegedi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Szegedi Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása)
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálko-

A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
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ban foglaltaknak, valamint a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

dás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 16.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (5. számú) betöltésére.

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Miskolci Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöki álláshelyének (173. számú) betöltésére.
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 Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia,
hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatok-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Miskolci Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság működésével kapcsolatos hos�szú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
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A pályaműnek tartalmaznia kell a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
−
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
−
az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−
a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
−
a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
- 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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. május 5. napja 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.).

2. a Fővárosi Törvényszék egy tanácselnöki álláshelyének (Gazdasági Kollégium 77. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett
bíró tölthet be.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túla tényleges polgári vagy gazdasági ügyszakos peres bírói
gyakorlat tartamának van jelentősége.

1. a Fővárosi Törvényszék Nemzetközi Kapcsolatok
Osztálya csoportvezető bírói álláshelyének (113. számú) betöltésére.

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a 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 törvény-

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.
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szék elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 16.00 óra.

A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkárság (9021 Győr, Szent
István út 6.).

a Győri Járásbíróság csoportvezető bírói álláshelyének (38. számú) betöltésére.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK
146.E/2017.(III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

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 Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 76. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a 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 polgári jogterületen, különösen a gazdasági peres és nem peres ügyekben szerzett
bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 15.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 16.).

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát
és pályaművét.

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

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

147.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
- a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak,
valamint a Győri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja.
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150.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Járásbíróság Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István út 3.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Szombathelyi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(42. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

148.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

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

A Kecskeméti Törvényszéken egy törvényszéki bírói (16.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Szombathelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.).

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

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

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

151.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Győri Törvényszéken egy
törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Győri Törvényszéken egy törvényszéki bírói (13. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

149.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Kecskeméti Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága (9021 Győr, Szent
István út 6.).
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.

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

152.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gyöngyösi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Járásbíróság Elnöki Titkársága (6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Gyöngyösi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (59.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
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A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága (1211 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 78-82.).

tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Gyöngyösi Járásbíróság Elnöki Titkársága (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 44.).

155.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

153.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Békéscsabai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói (669. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Békéscsabai Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(68. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Békéscsabai Járásbíróság Elnöki Titkársága (5600 Békéscsaba, Árpád sor 4.).

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

156.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

154.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (251.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári vagy gazdasági ügyszakban szerzett tapasztalatnak, valamint a törvényszéki
másodfokú gyakorlatnak van jelentősége.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon egy
járásbírósági bírói (662. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja
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157.E/2017. (III. 14.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

bírói (146. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (181.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 16.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szigetszentmiklósi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2310
Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja
A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.).

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

164.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Gödöllői Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

162.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Budapest Környéki
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre

A Gödöllői Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (148.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári jogterületen szerzett
tudásnak, az ilyen ügyek intézésében szerzett jártasságnak van jelentősége.

A Budapest Környéki Törvényszéken egy törvényszéki
bírói (Büntető Kollégium 255. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 16.00 óra.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Járásbíróság Elnöki Titkársága (2101 Gödöllő,
Pf. 410.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága ( 1143
Budapest, Pf. 175.).

165.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Dabasi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Dabasi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (131.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

163.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szigetszentmiklósi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 16.00 óra.

A Szigetszentmiklósi Járásbíróságon egy járásbírósági
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168.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Dabasi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2372 Dabas, Pf.
22.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (241.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

166.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Ceglédi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakos bírói gyakorlat tartamának, ezen belül a törvényszéki elsőfokú
gyakorlatnak van jelentősége.

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

A Ceglédi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói (230.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja 16.00 óra.

169.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat benyújtásának helye:
Ceglédi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2701 Cegléd, Pf.
52.).
Dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (708.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

167.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakos bírói gyakorlat tartamának, valamint a törvényszéki elsőfokú gyakorlatnak van jelentősége.

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

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (242.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakos bírói gyakorlat tartamának, valamint a törvényszéki elsőfokú gyakorlatnak van jelentősége.

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

170.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói (730.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a polgári ügyszakos bírói gya-
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Titkársága (2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17.)

korlat tartamának van jelentősége.

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

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

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK
BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZAT
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

171.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Szombathelyi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Budapest Környéki Törvényszék területén (Ceglédi Járásbíróságon) 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja.

A Szombathelyi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
(28. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1143
Budapest, Pf. 175.)

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Szombathelyi Járásbíróság Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. április 18. napja.

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

A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.) vagy az Elnöki Kezelőiroda (II. em. 16.).

172.E/2017. (III. 17.) OBHE
határozat
Pályázati kiírás a Tatabányai Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és
munkaügyi bírósági bírói álláshelyre

A Kaposvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Kaposvári Törvényszéken 1 bírósági titkári álláshely
betöltésére.

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy
közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói (77. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. április 25. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

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

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázat beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöki

A Bonyhádi Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely
betöltésére.
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VÉGREHAJTÓJELÖLTI PÁLYÁZAT

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. április 25. napja.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

A pályázatok benyújtásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.).

A Fővárosi Törvényszék területén egy végrehajtójelölti
állás betöltésére.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatokt hirdet

A pályázatok beérkezési határideje:
2017. április 24. 16.00 óra

A Szolnoki Járásbíróságon 1 bírósági titkári álláshely betöltésére.

A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.) vagy az Elnöki Kezelőiroda (II. emelet 16.).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. április 20. napja.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI PÁLYÁZAT

A pályázatok benyújtásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000 Szolnok,
Kossuth út 1.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet

VÉGREHAJTÓI PÁLYÁZAT

A Fővárosi Törvényszék területén (Pesti Központi Kerületi Bíróság) egy fő végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot
hirdet

A pályázatok beérkezési határideje:
2017. április 25. 16.00 óra

a Fővárosi Törvényszék területén egy törvényszéki végrehajtói állás betöltésére.

A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.) vagy az Elnöki Kezelőiroda (II. emelet 16.).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. április 21. napja 16.00 óra.

HÍREK

A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest,
Markó u. 27.) vagy az Elnöki Kezelőiroda (II. em. 16.).

Halálozás

VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI PÁLYÁZAT

Dr. Szarvas Róbert, a Veszprémi Járásbíróság bírája
2017. február 5. napján,
dr. Királyné dr. Juhász Judit, a Nyíregyházi Törvényszék
bírája 2017. február 8. napján
elhunyt.

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszéken egy törvényszéki végrehajtó-helyettesi állás betöltésére.

Igazolványok érvénytelenítése

A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. március 30. napja.

Dr. Babainé dr. Hauk Hedvignek, a Kecskeméti Járásbíróság bírájának az AA 108255 számú,
dr. Egri Anikónak, a Fővárosi Törvényszék bírájának az
AA 111968 számú bírói igazolványa,
Hubai Krisztinának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
tisztviselőjének a BA 182722 számú,
Vígh Klaudia Szilviának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság írnokának a BA 184882 számú igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

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

Az igazolványok érvénytelenek.
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