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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

UTASÍTÁSOK

1. § Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH SZMSZ) 13. §-t
követő alcím helyébe a következő alcím lép:

12/2020. (IV. 24.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X.
26.) OBH utasítás módosításáról

„Tanácsadó Kabinet

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

13/A. § (1) Az OBH elnöke a bíróságok szervezetével
és működésével kapcsolatos, a feladatkörébe
tartozó fontosabb ügyekben tanácsadásra, valamint
javaslattételre,
véleményezésre,
továbbá
állásfoglalás kiadására, határozattal, ügydöntő
jogkör nélküli tanácsadó kabinetet hozhat létre.

1. § Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott
szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás
15. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(2) A tanácsadó kabinet az (1) bekezdésben
meghatározott tevékenysége során javaslatot,
véleményt és állásfoglalást adhat ki, amely nem
rendelkezik kötelező erővel.
(3) A tanácsadó kabinet a működéséről az OBH
elnökének ad tájékoztatást, azonban a javaslatát,
véleményét és állásfoglalását nyilvánosságra
hozhatja.

„(4) Amennyiben a szabályozó kizárólag
a) az OBH feladatait érinti, vagy
b) annak sürgős megalkotása szükséges, vagy
c) a bíróságok igazgatását közvetlenül nem
befolyásolja,
az OBH elnöke a kibocsátott szabályozót az OBT
soron következő ülésére terjeszti elő.”

14. § (1) A létrehozó határozat tartalmazza a
tanácsadó kabinet nevét, tevékenységének célját,
elnökének és tagjainak nevét, valamint a feladatait.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

(2) A tanácsadó kabinet tagja bíró vagy igazságügyi
alkalmazott lehet, akit az OBH elnöke erre a
feladatra kijelöl. A tanácsadó kabinet tagja a
feladatát díjazás nélkül végzi.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

(3) A létrehozó határozat rendelkezhet úgy, hogy az
OBH elnöke a tanácsadó kabinet tagja.
(4) A tanácsadó kabinetben az OBH elnöke
tanácskozási joggal vesz részt.

13/2020. (IV. 24.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.
(XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

(5) A tanácsadó kabinet megszüntetéséről az OBH
elnöke határozatot hoz.
(6) A tanácsadó kabinet működésével kapcsolatos
feladatokat az Elnöki Kabinet és az OBH
elnökhelyettesei látják el.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés b)

2. § Hatályát veszti az OBH SZMSZ 13/A. §-t követő
„Munkacsoportok és projektszervezetek létrehozása,
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működése, bevonásuk a központi igazgatási feladatok
végrehajtásába című” alcím.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Budapest
Környéki
Törvényszék
területén
egy
járásbírósági bírói álláshely (206. számú)
megszüntetését 2020. szeptember 16. napjáig,
meghosszabbítom.

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. A járásbírósági bírói létszám, a járásbírósági
bírói létszám összesen, a bírói létszám
mindösszesen és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszáma változatlan.

HATÁROZATOK

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

50.SZ/2020. (IV. 7.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén három
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 37.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE
határozat módosításáról

52.SZ/2020. (IV. 9.) OBHE határozat
a bíróságokon a riasztási terv szerinti
ügyeleti szolgálat szervezéséről

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén
• egy járásbírósági bírói álláshely (587. számú)
megszüntetését 2020. augusztus 31. napjáig,
• egy járásbírósági bírói álláshely (431. számú)
megszüntetését 2020. szeptember 30.
napjáig, továbbá
• egy járásbírósági bírói álláshely (354. számú)
megszüntetését 2021. február 28. napjáig,
meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján – a
Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlására – a következő
határozatot hozom.
1. Elrendelem, hogy a törvényszékek és ítélőtáblák
elnökei a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-val kihirdetett
veszélyhelyzet idejére a bíróságok és az Országos
Bírósági
Hivatal
honvédelmi,
polgári
és
katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló
szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás 3.
§ (1) bekezdésében meghatározott riasztási tervben
foglalt ügyeleti szolgálat (a továbbiakban: szolgálat)
megszervezése iránt intézkedjenek.

2. A járásbírósági bírói létszám, a járásbírósági bírói
létszám összesen, a bírói létszám mindösszesen
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszáma változatlan.

2. A szolgálat megszervezéséről rendelkező elnöki
intézkedésnek – igazodva a riasztási tervhez – a
szolgálat bevezetésének esetére tartalmaznia kell
különösen:

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

a)

51.SZ/2020. (IV. 7.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén egy járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 34.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

b)
c)
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a szolgálatban való részvételre kijelölhető
bírák és igazságügyi alkalmazottak (a
továbbiakban: dolgozók) körét,
az
a)
pont
szerinti
dolgozók
helyettesítésének rendjét,
a
helyettesítés
ellehetetlenülésének
esetére az érintett bíróságra kirendelhető
dolgozók
körének
előzetes
meghatározását,
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a szolgálat során azonnali intézkedést
igénylő esetben elérhető, és intézkedésre
jogosult bírósági vezető megjelölését,
a más szervekkel való kapcsolattartás
rendjét,
az igazgatási intézkedések továbbításának
és közzétételének módját,
a dolgozók polgári védelme érdekében
szükséges
intézkedések
megtételére
vonatkozó szabályozást,
az
igazságszolgáltatási
tevékenység
körében
a
halaszthatatlan
eljárási
cselekmények bírósági épületben való
foganatosításának rendjét.

56.SZ/2020. (IV. 21.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2019.EI.I.D.8/112. számon 2020.
március 19. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

3. A szolgálatba beosztott bíró vagy igazságügyi
alkalmazott e tevékenységéért külön díjazásra nem
jogosult.

57.SZ/2020. (IV. 21.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2020.El.I.D.10/4/4. számon 2020.
április 20. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

53.SZ/2020. (IV. 10.) OBHE határozat
a személyes munkavégzésre kötelezett
bírák és igazságügyi alkalmazottak
lakhelyelhagyási igazolásának kiállításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján – a
Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlására – a következő
határozatot hozom.

58.SZ/2020. (IV. 22.) OBHE határozat
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő
egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló
74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
alkalmazását segítő kabinetek
létrehozásáról szóló 45.SZ/2020. (III. 31.)
OBHE határozat módosításáról

1. Elrendelem, hogy a törvényszékek és ítélőtáblák
elnökei a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-val kihirdetett
veszélyhelyzet alatt személyes jelenlétet igénylő
munkavégzésre kötelezett bírák és igazságügyi
alkalmazottak részére a lakosság utcán vagy más
nyilvános helyen való tartózkodását korlátozó
járványügyi intézkedéseknek megfelelő, és a
munkavégzés helyét és időtartamát pontosan
meghatározó lakhelyelhagyási igazolást állítson ki.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:
1.

2. A lakhelyelhagyási igazolást a bíró vagy
igazságügyi alkalmazott közreműködésével az
Országos Bírósági Hivatal által erre a célra
létrehozott internetes felület igénybevételével kell
kiállítani.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2.
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A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.
31.) Korm. rendelet alkalmazását segítő
kabinetek létrehozásáról szóló 45.SZ/2020. (III.
31.) OBHE határozat 2. pontjával létesített
Veszélyhelyzeti
Polgári,
Gazdasági
és
Munkaügyi Kabinetben dr. Orosz Árpádnak, a
Kúria tanácselnökének elnöki megbízását –
kérelmére – visszavonom.
A Veszélyhelyzeti Polgári, Gazdasági és
Munkaügyi Kabinet elnöki feladatainak
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ellátásával dr. Osztovits András Mihályt, a
Kúria bíráját bízom meg.

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

64.SZ/2020. (IV. 24.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

59.SZ/2020. (IV. 22.) OBHE határozat
munkacsoport megszüntetéséről

A Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2020.EI.I.D.1/8. számon 2020.
március 16. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a,
valamint a munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás 21. § (2) bekezdése
alapján a 9.SZ/2020. (I. 14.) OBHE határozattal
létrehozott „Digitális Bíróság eredményeinek
fenntartása
és
továbbfejlesztése
munkacsoport-ot” megszüntetem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

65.SZ/2020. (IV. 29.) OBHE határozat
a Bírói Munka Értékelésének Szabályait
Vizsgáló Kabinet létrehozásáról
szóló 31.SZ/2020. (II. 26.) OBHE határozat
módosításáról

61.SZ/2020. (IV. 22.) OBHE határozat
munkacsoport megszüntetéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a,
valamint a munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás 21. § (2) bekezdése
alapján a 245/2015. (VI. 4.) OBHE határozattal
létrehozott
„Irattározási
munkacsoport-ot”
megszüntetem.

1. A Bírói Munka Értékelésének Szabályait Vizsgáló
Kabinet létrehozásáról szóló 31.SZ/2020. (II. 26.)
OBHE határozat 1. pontjával létesített Bírói
Munka Értékelésének Szabályait Vizsgáló
Kabinetben dr. Csillám Katalinnak, az Országos
Bírósági Hivatal elnökhelyettesének elnöki
megbízását – kérelmére – visszavonom.
2. A Bírói Munka Értékelésének Szabályait Vizsgáló
Kabinet elnöki feladatainak ellátásával dr. Hajnal
Évát, a Kaposvári Törvényszék elnökét bízom
meg.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

62.SZ/2020. (IV. 22.) OBHE határozat
munkacsoport megszüntetéséről

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a,
valamint a munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás 21. § (2) bekezdése
alapján a 74.SZ/2018. (VI. 18.) OBHE határozattal
létrehozott „Az új Be. hatályosulását támogató
munkacsoport-ot” megszüntetem.

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
10
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67.SZ/2020. (IV. 30.) OBHE határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

68.SZ/2020. (IV. 30.) OBHE határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 125. § (3) bekezdése alapján
a Pesti Központi Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan
bírósággá, ahol a B. I. Csoportban csoportvezetőhelyettes működik.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 125. § (3) bekezdése alapján
a Pesti Központi Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan
bírósággá, ahol a B. III. Csoportban csoportvezetőhelyettes működik.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal

Dr. Senyei György s.k.

elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
49/2020.(IV. 06.) OBT határozat
a 14/2019. (IX. 12.) OBH és a 21/2019. (X.
31.) OBH utasítások véleményezéséről

46/2020. (IV. 02.) OBT határozat
Bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesülésének mellőzéséről

Az Országos Bírói Tanács támogatólag véleményezi
az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról
szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
szóló, 14/2019. (IX.12.) OBH utasítását és a 21/2019.
(X. 31.) OBH utasítását.

Az Országos Bírói Tanács engedélyezi, hogy dr.
Molnár Gábor Miklós, a Kúria tanácselnöke
felmentési idejére a munkavégzési kötelezettsége
alól ne mentesüljön.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

47/2020. (IV. 02.) OBT határozat
Bíró lemondási ideje tartamának
meghatározásáról

50/2020.(IV. 06.) OBT határozat
a 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás
módosításáról szóló OBH utasítástervezet
véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács dr. Boros Erika Mária, a
Debreceni Járásbíróság bírája vonatkozásában
hozzájárul ahhoz, hogy a bíró lemondási ideje
három hónapnál rövidebb legyen akként, hogy a
bíró szolgálati jogviszonya 2020. április 20. napjával
szűnjön meg.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló
10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról szóló
OBH utasítástervezetet támogatólag véleményezi
azzal, hogy az Országos Bírói Tanács a szabályozási
szabályzat 15.§ (4) bekezdésének az egyes OBH
utasítások módosításáról szóló 6/2018. (VI. 29.) OBH
utasítás
hatályba
lépését
megelőző
normaszöveggel
megegyező módosítását is
szükségesnek tartja.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

48/2020. (IV. 06.) OBT határozat
az 1/2020. (I. 24.) OBH utasítás
véleményezéséről

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnöke által kiadott a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015.(XI.30.) OBH utasítás módosításáról szóló
1/2020. (I.24.) OBH utasítást támogatólag
véleményezi.

51/2020. (IV. 06.) OBT határozat
az OBT felügyeleti jogkörének
megteremtése
a Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlásaival
kapcsolatban

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács rámutat arra, hogy a Bszi.
76. § (1) bekezdés b) pontja értelmében normatív
ajánlásokat csak az Országos Bírósági Hivatal elnöke
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hozhat, az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
létrehozott kabineteknek ilyen jogköre nincs.

(XII. 31.) OBH utasítás módosításáról szóló
2/2020. (I. 24) OBH utasítás
véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács azzal a kéréssel fordul az
Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, hogy a Bszi.
103. § (1) bekezdés c) pontja alapján – hasonlóan az
Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott
ajánlásokhoz – a Veszélyhelyzeti Kabinet által már
elkészített ajánlásokat is küldje meg az Országos
Bírói Tanács részére, hogy az el tudja látni a Bszi.
103. § (1) bekezdés c) pontjában írt jogkörét.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének az Országos Bírósági Hivatal
Szervezeti

és

Működési

Szabályzatáról

szóló

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról szóló
2/2020.

(I.

24)

OBH

utasítást

támogatólag

véleményezi.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

52/2020. (IV. 17.) OBT határozat
a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról szóló 15/2019. (IX.
26.) OBH utasítás véleményezéséről

54/2020. (IV. 17.) OBT határozat
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás lakáscélú támogatásokkal
kapcsolatos módosításáról szóló OBH
utasítástervezet véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.)
OBH utasítás módosításáról szóló 15/2019. (IX.26.)
OBH utasítást támogatólag véleményezi, azzal, hogy
az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére a
szabályzat következő kiegészítéseit javasolja:

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló 5/2013. (VI.
25.) OBH utasítás bírák és igazságügyi alkalmazottak
lakáscélú támogatásának szabályaival kapcsolatos
módosításáról szóló utasítástervezetet támogatólag
véleményezi.

Annak rögzítését, hogy a 13. § (4) bekezdése szerinti
határozattervezetet az előadó bírón és az eljáró
tanács elnökén kívül kizárólag a bíró munkájának
értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes
szempontjairól szóló 8/2015. (XII. 12.) OBH
utasításban meghatározottak szerint a bíró
értékelését elrendelő elnök, a kollégiumvezető,
valamint a kijelölt vizsgáló ismerheti meg.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

55/2020. (IV. 20) OBT határozat
A bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról szóló OBH
utasítástervezet véleményezéséről

A szabályzat 32-32/A. §-ai olyan tartalmú
kiegészítését, hogy az ügyféli minőség (képviseleti
jog) megszűnését a lajstromiroda haladéktalanul
vezesse át az aktába, egyúttal – a bírói utasítás
bevárása nélkül – törölje az adott személy részére
beállított iratbetekintési jogosultságot.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás
módosításáról szóló 2020.OBH.XVII.A.4/11. és
2020.OBH.XVII.A.4/12. számon előterjesztett OBH
utasítástervezeteket támogatólag véleményezi.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

53/2020. (IV. 17.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke
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16-án a 36.SZ/2020. (III.16.) OBHE határozattal
Veszélyhelyzeti Kabinet felállításáról rendelkezett. A
határozat
szerint
az
OBH
elnökének
a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm. rendeletnek megfelelő feladatellátását a
Veszélyhelyzeti Kabinet segíti. Feladata az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének a
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet
során teendő intézkedésekről szóló 45/2020 (III.14.)
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett rendkívüli
ítélkezési szünettel összefüggő igazgatási feladatok
ellátásának támogatása.
A Veszélyhelyzeti Kabinet elnöke az OBH elnöke,
tagjai az OBH elnökhelyettese, valamint kettő, az
OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó
bírósági vezető, továbbá egy fővárosi táblabíró.

56/2020. (IV. 20.) OBT határozat
A Veszélyhelyzeti Kabinet által kiadott
ajánlásokról
1. A Bszi. 76. § (1) bekezdés b) pontja értelmében
központi igazgatási feladatok ellátása érdekében
ajánlásokat kizárólag az Országos Bírósági Hivatal
elnöke jogosult kiadni.
2. Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti
Kabinet II., VII., X., XIV., és XVI. számú ajánlásainak
érdemi vizsgálatát – normatív tartalmuk hiánya
miatt – mellőzi.
3. Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti
Kabinetnek
a
bírák
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárásainak lefolytatásáról szóló XII. számú
ajánlását nem támogatja. Rendkívüli ítélkezési
szünet hiányában nem lenne akadálya annak, hogy
a bírák jogállásával összefüggő, alapvetően
írásbeliségen alapuló vagyonnyilatkozati eljárások
változatlanul folytatódjanak azzal, hogy az
összevetési eljárást a munkáltatói jogkört gyakorló
elnök és az érintett bíró videokonferencián folytassa
le.

Az OBH Szervezeti- és Működési Szabályzatának
13/A. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy „az
OBH elnöke a bíróságok szervezetével vagy
működésével kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó
fontosabb
ügyekben
javaslattételre,
véleményezésre, tanácsadásra és állásfoglalásra
határozattal kabinetet hozhat létre.” Azaz: a
Veszélyhelyzeti Kabinet „ajánlásokat” az OBH SzMSze alapján sem hozhat, feladata kizárólag az OBH
elnökének munkáját hivatott segíteni, adott esetben
neki szóló állásfoglalásokkal.

4. Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti
Kabinetnek a bírósági épületekben tartózkodás
veszélyhelyzet idején irányadó szabályainak
meghatározásáról szóló XIII. számú ajánlásának
tartalmával egyetért. Felhívja azonban a figyelmet
arra, hogy indokolt lenne az ajánlás kiegészítése
azzal, hogy a bírósági épületben tartózkodás rendjét
meghatározó elnöki szabályzatok egyrészt nem
eredményezhetik azt, hogy hivatali időben az
ügyvédek és ügyvédjelöltek formális idézés nélkül
ne léphessenek be a bírósági épületekbe, másrészt
azt, hogy büntető peres ügyekben a zárt tárgyalás
indokoltságáról ne a tanács elnöke határozzon.

A Veszélyhelyzeti Kabinet felállítása óta összesen
tizenhat ajánlást fogadott el a következő
tárgykörökben:
•

5. Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti
Kabinet I., III.-VI., VIII-IX., XI. és XV. számú
ajánlásainak tartalmával egyetért.

•

6.
A
Veszélyhelyzeti
Kabinet
ajánlásaira
hivatkozással kiadott OBH elnöki határozatok
normatív tartalommal nem bírhatnak. Amennyiben
az Országos Bírósági Hivatal elnöke élni kíván
normatív utasítási jogával, úgy azt szabályzat vagy
ajánlás formájában teheti meg.

•

•
I N D O K O L Á S:

A koronavírus okozta járvány miatt kihirdetett
veszélyhelyzet okán az OBH elnöke 2020. március
14

a
Veszélyhelyzeti
Kabinet
I.
számú
jogértelmezési ajánlása a bírák és igazságügyi
alkalmazottak részére a 45/2020 (III. 14.) Korm.
rendelet által elrendelt rendkívüli ítélkezési
szünet idejére fizetendő illetményről
a Veszélyhelyzeti Kabinet II. számú jogalkotási
kezdeményezésre vonatkozó ajánlása a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény és az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény módosításának szükségességéről;
a Veszélyhelyzeti Kabinet III. számú ajánlása a
veszélyhelyzet idején a bírák és igazságügyi
alkalmazottak
bírósági
épületekben
tartózkodásának szabályairól;
a
Veszélyhelyzeti
Kabinet
IV.
számú
jogértelmezési ajánlása a 45/2020 (III. 14.)
Korm. rendelet által elrendelt rendkívüli
ítélkezési szünetben a bírák és igazságügyi
alkalmazottak
foglalkoztatásának
egyes
kérdéseiről;
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a Veszélyhelyzeti Kabinet V. számú ajánlása a
rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt a
papíralapú iratok kezelésének különleges
szabályairól;
a Veszélyhelyzeti Kabinet VI. számú ajánlása a
szolgálati viszonnyal, valamint az igazgatási
intézkedésekkel és döntésekkel kapcsolatosan
keletkezett
kiadmányok
elektronikus
kézbesítéséről szóló OBH elnöki határozat
kiadására
a Veszélyhelyzeti Kabinet VII. számú ajánlása az
OBH elnöke által a rendkívüli ítélkezési
szünettel összefüggésben meghozott egyes
határozatok hatályban tartásáról;
a Veszélyhelyzeti Kabinet VIII. számú ajánlása a
kijárási korlátozás idején a személyes
munkavégzésre kötelezett bírák és igazságügyi
alkalmazottak
részére
biztosítandó
lakhelyelhagyási igazolásról;
a Veszélyhelyzeti Kabinet IX. számú ajánlása a
veszélyhelyzetben a bírák és igazságügyi
alkalmazottak
bírósági
épületben
tartózkodását
nyilvántartó
elektronikus
rendszer bevezetéséről és működtetéséről;
a Veszélyhelyzeti Kabinet X. számú ajánlása az
OBH elnökének a 43.SZ/2020. (III.27.) OBHE
határozattal hatályban tartott határozatainak
felülvizsgálatáról;
a Veszélyhelyzeti Kabinet XI. számú ajánlása a
veszélyhelyzet idején a bírák tevékenységkimutatásának rendjéről;
a
Veszélyhelyzeti
Kabinet
XII.
számú
jogértelmezési
ajánlása
a
bírák
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárásainak
lefolytatásáról;
a Veszélyhelyzeti Kabinet XIII. számú ajánlása a
bírósági
épületekben
tartózkodás
veszélyhelyzet idején irányadó szabályainak
meghatározásáról;
a Veszélyhelyzeti Kabinet XIV. számú ajánlása az
Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
25.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozattal elrendelt
igazgatási
vizsgálat
határidejének
módosításáról;
a Veszélyhelyzeti Kabinet XV. számú ajánlása a
bíróságokon a riasztási terv szerinti ügyeleti
szolgálat szervezéséről
a Veszélyhelyzeti Kabinet XVI. számú ajánlása a
személyes munkavégzésre kötelezett bírák és
igazságügyi alkalmazottak lakhelyelhagyási
igazolásának kiállításáról;

Az Országos Bírói Tanács megállapította, hogy a
Bszi. 76. § (1) bekezdés b) pontja értelmében
központi igazgatási feladatok ellátása érdekében
ajánlásokat kizárólag az Országos Bírósági Hivatal
elnöke jogosult kiadni. Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke által létrehozott és vezetett Veszélyhelyzeti
Kabinet normatív, az OBH elnöke által aláírt
ajánlásai – tartalmilag vizsgálva – az Országos
Bírósági Hivatal elnökének az igazgatási feladatai
ellátása érdekében meghozott ajánlásai.
Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti Kabinet
II., VII., X., XIV., és XVI. számú ajánlásainak érdemi
vizsgálatát – normatív tartalmuk hiánya miatt –
mellőzte.
Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti
Kabinetnek
a
bírák
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárásainak lefolytatásáról szóló XII. számú
jogértelmezési
ajánlásával
kapcsolatban
megállapította, hogy – miután a korábbi rendkívüli
ítélkezési szünet véget ért nincs semmi akadálya
annak, hogy a bírák jogállásával összefüggő,
alapvetően
írásbeliségen
alapuló
vagyonnyilatkozati
eljárások
változatlanul
folytatódjanak. Látszólag ennek ellentmond az
„iratkarantént” bevezető rendelkezés, azonban ezt a
látszólagos kollíziót maga a Veszélyhelyzeti Kabinet
V. számú ajánlásának 4. pontja oldja fel, amikor
akként rendelkezik, hogy halaszthatatlan ügyintézés
esetén
az
„iratkarantén”
szabályai
nem
alkalmazhatók.
A jogállami működés szempontjából igen nagy
jelentőséggel bíró vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
egyetlen szóbeliséget feltételező szakasza a
vagyonnyilatkozatok
összevetése.
Ezzel
kapcsolatban nincs semmilyen akadálya annak,
hogy az összevetést végző elnök és az azon jelen
lenni kívánó bíró egymással videokonferencián
vegyék fel a kapcsolatot. Mindezek alapján az
Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti Kabinet XII.
számú ajánlását nem támogatta.
Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti
Kabinetnek a bírósági épületekben tartózkodás
veszélyhelyzet idején irányadó szabályainak
meghatározásáról szóló XIII. számú ajánlásával
egyetértett, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra,
hogy a jelenlegi szabályozás mellett fennáll annak
veszélye, hogy egyrészt az idézés nélkül érkező
ügyvédek, ügyvédjelöltek nem léphetnek be a
bíróság épületébe, másrészt büntető peres
ügyekben nem a tanács elnöke dönt az esetleges
zárt tárgyalásról.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke – az 51/2020.
(IV. 06.) OBT határozatra hivatkozással – a
Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlásait észrevételezésre
megküldte az Országos Bírói Tanács részére.

A Veszélyhelyzeti Kabinet XIII. számú ajánlása és az
arra hivatkozással kiadott 47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE
15
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határozat együttesen adják meg a normatív ajánlást
arról, hogy a bírósági elnökök lehetőség szerint
senkit ne engedjenek a bírósági épületekben
tartózkodni, aki nem idézett ügyfél. A 47.SZ/2020.
(IV. 1.) OBHE határozat 4. pontja szó szerint akként
fogalmaz, hogy „a bírósági épületekbe kizárólag a
hivatali kötelezettséget ellátó bíró és igazságügyi
alkalmazott, továbbá a bíróság érdekkörébe tartozó
feladatot ellátó személy, valamint az eljárási
cselekményre idézettek léphetnek be”.

bírósági elnökök rendelkezése alapján a bíróságok
minden büntetőügyben a R. 71. § (1) bekezdés
szerinti kötelező zárt tárgyalást tartanak. A zárt
tárgyalás indokoltságáról való döntés jogát – az
aktuális járványügyi helyzetet, a tárgyalóterem
nagyságát,
valamint
a
tárgyalóteremben
megjelentek számát és életkorát ismerő –
tanácsvezető bíróra lenne indokolt telepíteni. Félő,
hogy a jelenlegi túlzottan rigorózus szabály a
későbbiekben felvetheti majd a tisztességes eljárás
indokolatlan korlátozását.

A szabályozás indokolt és tartalmilag helyes, de –
figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő
egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 71. § (1)
bekezdésére – kiegészítésre szorul.

Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti Kabinet
I., III.-VI., VIII-IX., XI. és XV. számú ajánlásainak
tartalmával egyetértett.
Az Országos Bírói Tanács fontos kérdésnek tartja,
hogy mi az a döntés, ami az OBT által a Bszi. alapján
nem véleményezhető, normatív tartalommal nem
bíró határozati formát igényel (pl: személyügyi vagy
szervezeti döntések), és mi az, ami adott esetben az
Alkotmánybíróság előtt is normakontroll alá
vonható szabályzatot vagy ajánlást. (Bszi. 76. § (1)
bekezdés b) pontja.) Az OBH elnökének a bírósági
épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet
idejére történő szabályozásáról szóló 49.SZ/2020.
(IV. 3.) számú határozata (vagy akár a már említett
47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozat is) például annak
ellenére határozati formában született meg, hogy
amennyiben az OBH elnöke élni kívánt normatív
utasítási jogával, erről - különös figyelemmel a Bszi.
168. §-ára, de a Veszélyhelyzeti Kabinet XIII. számú,
normatív tartalommal nem bíró ajánlására is - az
OBT által véleményezendő OBH elnöki szabályzatot
vagy ajánlást kellett volna hoznia.

Közismert tény ugyanis, hogy mind a polgári, mind
a büntető ügyekben gyakran előfordul a többes
képviselet és ezekben az esetekben kizárólag a
vezető védő, illetve a megjelölt jogi képviselőt idézi
a bíróság, azonban nyilvánvaló, hogy lehetőséget
kell biztosítani a megjelenésre a formálisan nem
idézett védőtársnak, jogi képviselőnek is, mint
ahogy az is gyakori, hogy a tárgyalás közbeni
helyettesítés érdekében idézés nélkül jelenik meg
ügyvéd a bíróságon.
Amennyiben a bírósági épületbe történő belépés az
idézés igazolását kívánja meg, úgy ez az ügyvédség
számára méltatlan helyzetet generálna.
A bizalmi elv alapján fel kell tételezni, hogy a
veszélyhelyzet idején ügyvéd, ügyvédjelölt eleve
csak akkor jelenik meg a bíróságon, ha az a
tárgyaláson
való
megjelenés
érdekében
elkerülhetetlen.

Az
Országos
Bírói
Tanács
nem
tartja
elfogadhatónak, hogy az OBH elnöke olyan közjogi
szervezetszabályozó
eszközt
alkosson
(nevezetesen: normatív határozatot), amelyre
jogszabály nem ad lehetőséget. OBH elnöki
határozat sem a véglegesség szándékával, sem
ideiglenesen nem szabályozhat kötelező erővel
egyetlen élethelyzetet sem.

Mindebből következően az OBT álláspontja szerint
kívánatos lenne annak garantálása, hogy ügyvéd,
ügyvédjelölt – e minősége igazolása esetén –
minden esetben jogosult legyen hivatali időben a
bíróság épületébe bemenni.
A R. 71. § (1) bekezdése kógens jelleggel írja elő,
hogy „a bíróság a nyilvánosságot az egész
tárgyalásról vagy annak egy részéről indokolt
határozattal hivatalból kizárja, ha járványügyi
elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés
szabályaira figyelemmel a bíróság a nyilvánosság
számára nem látogatható”. Jelenleg tehát
amennyiben az ajánlás és az OBHE határozat
alapján meghozott elnöki szabályzatok kizárólag az
idézéssel
rendelkező
személyeket
tekintik
ügyfélnek, úgy gyakorlatilag a bíróság elnöke dönt
minden büntetőügyben a zárt tárgyalás tartásáról,
függetlenül attól, hogy ez indokolt volt vagy sem. A
jelenlegi helyzetben, ahol kijárási korlátozás van, de
kijárási tilalom nincs, jogosan kifogásolható, ha a

Mindezekre tekintettel az Országos Bírói Tanács
felhívta a figyelmet arra, hogy a Veszélyhelyzeti
Kabinet ajánlásaira hivatkozással kiadott OBH
elnöki határozatok normatív tartalommal nem
bírhatnak. Amennyiben az Országos Bírósági Hivatal
elnöke élni kíván normatív utasítási jogával, úgy azt
szabályzat vagy ajánlás formájában teheti meg.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke
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Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

57/2020. (IV. 20.) OBT határozat
Együttalkalmazási tilalom alóli
felmentésről
Az Országos Bírói Tanács Dr. Ilovszkyné dr. Dobor
Zsuzsanna, a Győri Törvényszék elnökhelyettese és
hozzátartozója, dr. Ilovszky Zoltán, a Győri
Járásbíróság
bírája
között
felmerülő
együttalkalmazási tilalom alóli felmentést nem adja
meg.

60/2020. (IV. 27.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács veszélyhelyzet
alatti működéséről
1.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

58/2020. (IV. 24.) OBT határozat
Bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesülésének mellőzéséről

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020.
évi XII. törvény 3. § (1) bekezdésével
meghosszabbított veszélyhelyzet alatt az
Országos Bírói Tanács – az OBT elnökének
rendelkezése szerint –
a) telekommunikációs
eszköz
útján
megtartott ülésen,
b) elektronikus szavazással,
c) telefonhívás
vagy
üzenetküldő
szolgáltatáson keresztül
hozhat határozatot.
Az OBT elnöke a b) vagy c) pont szerinti módon
elrendelt
határozathozatalra
utalt
előterjesztést – 5 OBT tag kérésére – a soron
következő, a) pont szerint megtartott ülés
napirendjére tűzi ki. Ezt a kérést az OBT tagjai a
szavazásra
rendelkezésre
álló
időben
jelenthetik be.

Az Országos Bírói Tanács akként dönt, hogy
dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese
felmentési idejére a munkavégzési kötelezettsége
alól nem mentesül.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

59/2020. (IV. 27.) OBT határozat
A közérdekű panaszokkal és
bejelentésekkel kapcsolatos eljárás
rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH
utasítás módosításáról szóló OBH
utasítástervezet véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a közérdekű panaszokkal és
bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló
7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás módosításáról szóló
utasítástervezetét támogatólag véleményezi azzal,
hogy a 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás 2.§-ára, 11.§ (2)
bekezdés a) és b) pontjára, továbbá az 1. számú
melléklet 2. sorára vonatkozó módosítást
szükségtelennek tartja; emellett indokolt lenne
annak meghatározása, hogy a közérdekű bejelentés
és panasz elbírálására az OBH bármely vagy csak az
erre kijelölt elnökhelyettese jogosult.

2.

Telekommunikációs eszköz útján megtartott
ülés kitűzése esetén az OBT elnöke a meghívó
közzétételével egyidejűleg felkéri az OBH
elnökét,
hogy jelöljön ki
informatikai
kapcsolatartót technikai támogatásra. Az OBT
elnöke gondoskodik arról, hogy az ülésen részt
venni jogosult személyek – amennyiben ezzel
élni kívánnak – bekapcsolódhassanak.

3.

Az OBT elnöke bármely OBT tagot kijelölhet
elektronikus szavazás előkészítésére. A kijelölt
OBT tag beszerzi a tagok javaslatait, majd ezek
felhasználásával határozattervezetet készít,
amit – a tagok javaslataival együtt – megküld az
OBT elnöke részére.
Az OBT elnöke a határozattervezet és a
szükséges adatok megküldésével – határidő
tűzésével – beszerzi a tanácskozási joggal
rendelkező
személyek
észrevételeit.
Az
észrevételeket az OBT elnöke továbbítja az OBT
tagjainak, akik az észrevételekre – újabb
határidőn belül – további észrevételeket
tehetnek. Az OBT elnöke a határidő lejártát
követően dönt az elektronikus szavazás
elrendeléséről.
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Az elektronikus szavazást – lehetőség szerint –
úgy kell elrendelni, hogy az előterjesztéseket a
tagok legkésőbb minden héten hétfőn 09:00
óráig megkapják és legalább aznap 16:00 óráig
adhassák le szavazatukat.
4.

I N D O K O L Á S:
Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 103. § (2) bekezdés a) pontja
alapján véleményezi a bíróságok költségvetésére
vonatkozó javaslatot.

Az OBT a veszélyhelyzet idején eltér a Szervezeti
és Működési Szabályzat 16. § (4) pontjának és
18. § (4) bekezdésének rendelkezésétől olyan
módon, hogy az OBT elnöke önállóan, az
ügyrendi bizottság egyetértése nélkül is
jogosult előterjesztések napirendre vételéről és
szavazás elrendeléséről dönteni, valamint a
telekommunikációs eszköz útján megtartott
ülésen meghatározhatja a vita időtartamát és a
hozzászólások időkeretét.

E javaslatát az Országos Bírósági Hivatal elnöke
elkészítette, azt az Országos Bírói Tanács részére
eljuttatta azzal, hogy kezdeményezte az Országos
Bírói Tanács soron kívüli döntését.
Az Országos Bírói Tanács az OBH elnöke által a
Pénzügyminisztérium részre benyújtani tervezett, a
2021. évre vonatkozó költségvetési többletigény
javaslatot
megismerte,
azt
támogatólag
véleményezte.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

61/2020. (V. 03.) OBT határozat
A bíróságok 2021. évi költségvetési
javaslatának véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok 2021. évi
költségvetési
többletigényével
kapcsolatos
előterjesztését támogatólag véleményezi.

A VESZÉLYHELYZETI KABINET AJÁNLÁSAI
A Veszélyhelyzeti Kabinet
XV. számú ajánlása
a bíróságokon a riasztási terv szerinti
ügyeleti szolgálat szervezéséről

létrehozására és működtetésére, a kapcsolattartás
megszervezésére vonatkozik.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.
11.) Korm. rendelet
1. §-val
kihirdetett
veszélyhelyzet ideje alatt az igazságszolgáltatási
feladatok zavartalan ellátása érdekében –
figyelemmel a koronavírus-járvány elterjedésével
összefüggő, tömegesen jelentkező egészségügyi
kockázatra – a riasztási terv szerinti ügyeleti
szolgálat előzetes megszervezése szükséges.

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési
feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X.
18.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH utasítás)
alapján a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott valamennyi bíróságnak riasztási
tervet kellett készítenie.

A fentiekre figyelemmel a Veszélyhelyzeti Kabinet
egyhangúlag
ajánlja

Az OBH utasítás 3. § (1) bekezdése szerint a riasztási
terv olyan intézkedési terv, amely a bíróságon
dolgozó személyek kiértesítésére, berendelésére és
készenlétbe helyezésére, az ügyeleti szolgálat

az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
elnökének és a bírósági vezetőknek, hogy az
18
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ügyeleti szolgálat előzetes megszervezése iránt
intézkedjenek. Az elnöki intézkedésnek javasolt
tartalmaznia:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

rendelet 4. (1) bekezdés a) pontja szerinti alapos
kijárási ok fennálltának igazolására a személyes
munkavégzésre kötelezett bírák és igazságügyi
alkalmazottak (a továbbiakban: dolgozó) felett
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági vezetőknek az
ajánlás mellékletében szereplő formanyomtatvány
alkalmazását javasolta.

a szolgálatban való részvételre – egészségi
állapotuk, szakértelmük, munkakörük vagy
egyéb szempont alapján – kijelölhető bírák
és
igazságügyi
alkalmazottak
(a
továbbiakban: dolgozók) körét,
a kijelölhető dolgozók helyettesítésének
rendjét,
a
helyettesítés
ellehetetlenülésének
esetére az érintett bíróságra kirendelhető
dolgozók
körének
előzetes
meghatározását,
a
helyettesítés
és
a
kirendelés
ellehetetlenülésének esetére az OBH
elnökéhez
fordulás
lehetőségét,
dolgozónak – a veszélyhelyzet idejére
történő – központi igazgatási feladatokkal
történő megbízása végett,
a szolgálat során azonnali intézkedést
igénylő esetben elérhető, és intézkedésre
jogosult bírósági vezető megjelölését,
a más szervekkel való kapcsolattartás
rendjét,
az igazgatási intézkedések továbbításának
és közzétételének módját,
a dolgozók polgári védelme érdekében
szükséges
intézkedések
megtételére
vonatkozó szabályozást,
az
igazságszolgáltatási
tevékenység
körében
a
halaszthatatlan
eljárási
cselekmények bírósági épületben való
foganatosításának rendjét.

E formanyomtatvány igazolásként csak arra a tényre
való utalást tartalmazza, hogy a dolgozót a
munkáltatói jogkör gyakorlója személyes jelenlétet
igénylő munkavégzésre kötelezte.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt
járványügyi
intézkedések betartásának elősegítése érdekében
az érintett dolgozók részére részletes — a
munkavégzés helyét és kezdő, valamint végső idejét
nap, óra pontossággal megjelölő — lakhelyelhagyási
igazolás biztosítása szükséges.
A fentiekre tekintettel a Veszélyhelyzeti Kabinet
egyhangúlag
ajánlja
az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a
személyes munkavégzésre kötelezett dolgozók
részére
történő
lakhelyelhagyási
igazolás
kiállítására a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
vezetőknek az Országos Bírósági Hivatal által
működtetett
igazolas.birosag.hu
weboldal
használatát írja elő.
A hivatkozott weboldal ügyintézési felületére a bíró
vagy igazságügyi alkalmazott a bírósági felhasználó
nevével és jelszavával tud belépni. Az elektronikus
felület használatával a lakhelyelhagyási igazoláson
pontosan feltüntethető a dolgozó szolgálati helye,
munkavégzésének
időtartama
nap,
óra
pontossággal.

A Veszélyhelyzeti Kabinet
XVI. számú ajánlása
a személyes munkavégzésre kötelezett
bírák és igazságügyi alkalmazottak
lakhelyelhagyási igazolásának kiállításáról
A Veszélyhelyzeti Kabinet VIII. számú ajánlásában a
kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.
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a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Pásztor Ilonának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának,
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

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

dr.
Perlaki
Adriennt,
a
Kunszentmiklósi
Járásbíróság bíráját és
dr. Zana Gabriellát, a Budaörsi Járásbíróság bíráját
2020. április 1. napjától határozatlan időre;
bíróvá kinevezte,

2020. április 1. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Tóth Péter, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
elnökhelyettese,
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Pirisi Levente, a Kiskőrösi Járásbíróság elnöke
a Veszprémi Törvényszék illetékességi területén
dr. Sámson Éva, az Ajkai Járásbíróság bírája
jogosult.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Boros Erika Máriát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját 2020. április 20-ai hatállyal - lemondására
tekintettel bírói tisztségéből felmentette.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

179.E/2020. (IV. 6.) OBHE határozat
2020. április hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
és a
címviselésre való jogosultságról

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

154.E/2020. (III. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Balajthy Dóra Ágnes bírót – az 542.E/2019. (X. 15.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
az első bírói kinevezésére tekintettel – 2020. április
15. napjával a Pécsi Járásbíróságra osztom be.

2020. április 1. napjától
a Nyíregyházi Törvényszéken
dr. Dobó Katalin tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet,

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2020. április 1. napjától
a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi
területén
dr. Varga Erzsébetnek, a Budakörnyéki Járásbíróság
bírájának,
a Debreceni Törvényszék illetékességi területén
dr. Szilvási Lászlónak, a Püspökladányi Járásbíróság
bírájának,
a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén
dr. Zsebők Krisztinának, a Kecskeméti Járásbíróság
bírájának,
2020. április 7. napjától

180.E/2020. (IV. 7.) OBHE
határozat
bíró áthelyezéséről
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Dr. Bartus Erikát, a Tatabányai Törvényszék
tanácselnökét, a Győri Ítélőtábla elnökének
kezdeményezésére
a
Győri
Ítélőtábla
tanácselnökévé történő kinevezésére tekintettel - a
Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2020. május 1.
napjától a Győri Ítélőtáblára áthelyezem.

ítélkező bíró kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Etter
Kálmánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
2020. április 15. napjától a fiatalkorú elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

189.E/2020. (IV. 27.) OBHE
határozat
a Szekszárdi Törvényszék
elnökhelyettesének
kinevezéséről

181.E/2020. (IV. 9.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének visszavonásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján
dr. Sárecz Róbert Endrét, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnökét a 2020. május 15. napjától 2026.
május 14. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesévé.

Doszpothné dr. Hodosi Eszternek, a Zalaegerszegi
Törvényszék bírájának a bírósági közvetítői
kijelölését – a bíró kérelmére – 2020. április 20.
napjával visszavonom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIRENDELÉSEK

KIJELÖLÉSEK

129.E/2020. (III. 11.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

105.E/2020. (III. 3.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelölésének megszüntetéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. § (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5) bekezdése alapján –
hozzájárulásukkal –

Harangozóné dr. Pánker Mártának és dr. Szolik
Enikő Piroskának, a Nagykanizsai Járásbíróság
bíráinak a bírósági közvetítői kijelölését – a

1.

törvényszék elnökének javaslatára – 2020. március
15. napjával megszüntetem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2.

142.E/2020. (III. 17.) OBHE határozat
a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban

3.
4.
5.
6.
21

dr. Vojnitsné dr. Kisfaludy Atala Katalint, a
Budapest Környéki Törvényszék bíráját, –
eredeti
ítélkezési
tevékenysége
megtartása nélkül, - 2020. április 1.
napjától 2020. június 30. napjáig,
dr. Figula Ildikó Zsuzsannát, az Észak-Alföldi
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium kollégiumvezetőjét,
dr. Bérces Nórát,
dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Juditot,
dr. Drávecz Margit Gyöngyvért,
dr. Kulisity Máriát,
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Ságiné dr. Márkus Anettet,
dr. Szilas Juditot, a Fővárosi Törvényszék
bíráit,
dr. Huber Gábort és
dr. Mohay György Bélát, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráit,
Deutshchné dr. Kupusz Ildikót, a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Szomszéd Évát, a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját,
dr. Ócsai Beatrix Mártát, a Fővárosi
Ítélőtábla bíráját,
–
eredeti
ítélkezési
tevékenységük
megtartása nélkül, - 2020. április 1. napjától
2020. december 31. napjáig,
dr. Remes Gábort, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezető bíráját,
eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett, 2020. április 1.
napjától 2020. december 31. napjáig és

kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján – hozzájárulásukkal – dr.
Szunyogh Zsófia Beátát, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét és dr. Csonka Balázst, a
Fővárosi Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési
tevékenységük részbeni megtartásával – 2020.
április 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

148.E/2020. (III. 17.) OBHE határozat
katonai bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

15. dr. Dzsula Mariannának, a Debreceni
Ítélőtábla bírájának, – eredeti ítélkezési
tevékenysége részbeni megtartása mellett,
- 2020. április 15. napjától 2020. július 14.
napjáig, terjedő időszakra a Kúriára
kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával – dr. Kálmánczi Antal János hb.
főhadnagyot, a Debreceni Törvényszék katonai
bíráját
–
eredeti
ítélkezési
tevékenysége
megtartásával – 2020. szeptember 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

130.E/2020. (III. 11.) OBHE határozat
bíró Kúriára 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)-(2) és (5) bekezdése alapján – hozzájárulásával –
dr. Varga Eszternek, a Fővárosi Törvényszék
bírájának, – eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2020. július 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időszakra a Kúriára
történő kirendelését meghosszabbítom.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

EGYÉB HATÁROZATOK

141.E/2020. (III. 17.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesének
vezetői megbízatása megszűnéséről és a
Debreceni Ítélőtáblára történő
beosztásáról

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

144.E/2020. (III. 17.) OBHE határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 81. § (1) bekezdésének
a) pontja és (2) bekezdése alapján dr. Répássy
Árpádnak,
az
Országos
Bírósági
Hivatal
elnökhelyettesének a megbízatása – lemondására
tekintettel – 2020. március 31. napjával megszűnik.
A Bszi. 76. § (5) bekezdés f) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) 58. § (3) bekezdése és a Bszi. 85.
§ szerint alkalmazandó 75. § (1) bekezdése alapján
2020. április 1. napjával a Debreceni Ítélőtáblára
tanácselnöknek beosztom.

165.E/2020. (III. 31.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadói titkári
megbízás megszűnéséről
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
szabályzatról rendelkező 9/2016. (X. 17.) OBH
utasítás 9. § (1) bekezdése, és az európai jogi
szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII.
13.) OBH utasítás 7. § c) és d) pontja alapján dr.
Csépány Kristóf Gergelynek, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárának a Fővárosi Törvényszék
illetékességi területére szóló büntető ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2020.
április 1-ei hatállyal megszűnik.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

162.E/2020. (III. 30.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökének
a Pécsi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése alapján
dr. Túri Tamást, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökét
megbízom a 2020. április 5. napjától az elnöki
tisztség betöltéséig, de legfeljebb 2020. október 4.
napjáig terjedő időtartamra a Pécsi Ítélőtábla elnöki
feladatainak ellátásával.

177.E/2020. (IV. 6.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Erőss Monikát, a Kúria főtitkárát 2020. április 7.
napjától határozatlan időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

163.E/2020. (III. 30.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökének
a Szegedi Ítélőtábla elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról

178.E/2020. (IV. 6.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése alapján
dr. Hámori Attilát, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét
megbízom a 2020. április 1. napjától az elnöki
tisztség betöltéséig, de legfeljebb 2020. szeptember
30. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Ítélőtábla
elnöki feladatainak ellátásával.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Csillám
Katalint,
a
Miskolci
Törvényszék
tanácselnökét 2020. április 7. napjától határozatlan
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
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Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
felkérte
Dr. Szántó Anitát, a Bajai Járásbíróság elnökét
2020. március 25. napjától a Bajai Járásbíróság
elnöki feladatainak ellátására. A felkérés a Bajai
Járásbíróság elnöki állására kiírt pályázat
elbírálásáig, de legfeljebb 2021. március 24.
napjáig tart.

186.E/2020. (IV. 23.) OBHE
határozat
európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

A Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettese
kinevezte

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének
betöltésére – a Bírósági Közlöny 2019. évi 11-12.
számban
megjelent
kiírásra
–
benyújtott
pályázatokat elbírálva

Dr. Juhász Emesét, a Szombathelyi Törvényszék
bíráját 2020. április 15. napjától a Szombathelyi
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.
A Tatabányai Törvényszék elnöke
kinevezte

büntető ügyszakban

Dr. Hamvas Ákost, a Tatabányai Törvényszék
bíráját 2020. április 14. napjától 2026. április 13.
napjáig terjedő időtartamra a Tatabányai
Törvényszék Csőd- és Felszámolási Csoportjába
csoportvezető bírói munkakörbe.

a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Katona Ritát, a Dunakeszi Járásbíróság
bíráját,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Szántai Orsolyát, a Veszprémi Járásbíróság
bíráját,
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr.
Rozsnyai
Balázs
Sándort,
Hajdúböszörményi Járásbíróság bíráját

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

a
A Kecskeméti Törvényszék elnöke a Bajai
Járásbíróság elnöki álláshelyének betöltésére kiírt
pályázatot a bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. §
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné
nyilvánította.

a 2020. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig
terjedő időtartamra,
megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok
ellátásával járó központi igazgatási feladatok
végrehajtásával.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

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.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kijelölte
Dr. Farkas Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját 2020. április 1. napjától nyomozási bírói
feladatok ellátására,
dr. Fehér Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék
bíráját 2020. április 1. napjától nyomozási bírói
feladatok ellátására.
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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 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 pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
szervezeti és működési szabályzat,
éves munkaterve és annak melléklete,
a működési költségekre rendelkezésre álló
éves
költségvetési
juttatással
kapcsolatos
irányszámok,
a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai adatok,
a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
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.

1.1. Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvényben (Bjt.) meghatározott eseteket kivéve
az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2. A pályázati felhívások a Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.
3. A pályázat
3.1.
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.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
1.
a jelentkezési segédlapot, valamint
2.
a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
2.1. az önéletrajzot,
2.2. az igazolványképet (2 db),
2.3. az
érvényes
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt,
2.4. az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
2.5. a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,2.6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány
közjegyző által hitelesített másolatát,
2.7.
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
2.8.
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, az 1. pontban
foglaltat, valamint a 2. pontban felsoroltak közül a
2.1., 2.2. és 2.8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
http://birosag.hu/palyazatok/biroipalyazatok/segedlapok található.

A bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
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3.5.
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
jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
„Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.
4. A pályázat
határideje

benyújtásának

helye

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének
továbbítja.
5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy a Kúriára kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A
pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke
vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
bírói kinevezésre,
•
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja. Az OBH elnöke dönthet a bíró
áthelyezéséről is.
5.5. Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a
Kúriára kiírt pályázat kivételével - értesíti a
pályázattal érintett bíróság elnökét. A bíróság
elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről
írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli a pályázó
rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.

és

4.1. A pályázatot
a)
járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt
pályázat
esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróság
elnökéhez, c) törvényszékre kiírt pályázat esetén a
törvényszék elnökéhez,
d)
ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az
ítélőtábla elnökéhez,
e)
a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria
elnökéhez kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az
igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
14. § (1) bekezdése alapján a kinevező pályázatot ír
ki.
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar
állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi államés jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával
rendelkeznek,
továbbá
hatósági
erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a
„Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti
kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a
pályázatot kiíró 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 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,

5. A pályázatok elbírálása
5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a
bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke, valamint a
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke
kivételével – elutasítja. A hiányos - pótolható
hiánnyal rendelkező - pályázatot benyújtó
pályázót pedig rövid határidő tűzésével felhívja a
hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén –
és a nem pótolható hiánnyal rendelkező pályázatot elutasítja.
5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt.
14. § (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor
kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói
álláspályázatok
elbírálásának
részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása
során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet.
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- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- 2 db fényképet,
érvényes
pályaalkalmassági
összefoglaló
véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
pályaalkalmassági
összefoglalóval
nem
rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1)
bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM
együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való
hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései
az irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat
kiírója elutasítja.

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
−a törvényszék által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 25.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető
ügyszakos csoportvezető-helyettesi (B.I.
Csoport 306. számú) álláshelyének
betöltésére

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető
ügyszakos csoportvezető-helyettesi (B.III.
Csoport 307. számú) álláshelyének
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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek

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

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
−a törvényszék által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 25.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 25.

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

A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöke (Győr, Szent István u. 6.).

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Bajai Járásbíróság elnökhelyettesi (48.
számú) álláshelyének betöltésére

A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnöki
(33. számú) álláshelyének 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be, akinek legalább 5 éves
tényleges bírói működési gyakorlata van.
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 bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek

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

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
− a törvényszék által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 25. napja

A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöke (6000 Kecskemét,
Rákóczi út 37.)

A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöke (6000 Kecskemét,
Rákóczi út 37.)

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kiskőrösi Járásbíróság elnöki (44. számú)
álláshelyének betöltésére

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi Járásbíróság elnöki (46.
számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be, akinek legalább 5 éves
tényleges bírói működési gyakorlata van.
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.

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be, akinek legalább 5 éves
tényleges bírói működési gyakorlata van.
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 bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek

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

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
− a törvényszék által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 25. napja

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 29. napja

A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöke (6000 Kecskemét,
Rákóczi út 37.)

A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Kabinet (3325 Miskolc,
Dózsa György út 4.)

A Miskolci Törvényszék elnökhelyettese
pályázatot hirdet
az Ózdi Járásbíróság elnöki (51. számú)
álláshelyének betöltésére

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Vásárosnaményi Járásbíróság elnöki (47.
számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be, akinek legalább 5 éves
tényleges bírói működési gyakorlata van.
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.

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be, akinek legalább 5 éves
bírói működési gyakorlata van.
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 bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
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− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
− a törvényszék által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
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− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
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valamint
a
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Szervezeti
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kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 29. napja

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 29. napja

A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400
Nyíregyháza, Bocskai utca 2., 4401 Nyíregyháza, Pf.
85.).

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Siklósi Járásbíróság elnöki (38. számú)
álláshelyének betöltésére

HÍREK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

Máziné dr. Szepesi Erzsébetnek, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökének az AB 202850 számú,
Dr. Rákosi Tibornak, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bírájának az AA 112801 számú,
Dr. Vágó Zsoltnak, a Debreceni Járásbíróság
elnökének az AA 112581 számú bírói,
Dr. Vasas Juditnak, a Szegedi Törvényszék bírósági
titkárának a BA 178124 számú,
Berta Benjámin Istvánnak, a Kecskeméti Törvényszék
tisztviselőjének a BA 174445 számú,
Bathó Erzsébet Teréziának, a Kecskeméti Törvényszék
fizikai dolgozójának a BA 184015 számú,
Csór
Csabának,
a
Szigetvári
Járásbíróság
rendészének a BA 182741 számú,
Kiss
Évának,
a
Salgótarjáni
Járásbírósági
tisztviselőjének a BA 176197 számú,
Kiss
Mártának,
a
Szegedi
Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 170854 számú

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek
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Nagy Ágnesnek, a Nyíregyházi Járásbíróság írnokának
BA 164771 számú
Kaizerné Reif Zsuzsannának, a Kaposvári Törvényszék
fizikai dolgozójának BA 178384 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Körbélyegző érvénytelenítése
A Ráckevei Járásbíróság feliratú 11. sorszámú
körbélyegző elveszett. A bélyegző érvénytelen.

HELYESBÍTÉS

A Bírósági Közlöny 3. számában tévesen jelent
meg a tájékoztatás arról, hogy a Szegedi
Törvényszék elnöke a Makói Járásbíróság
elnökhelyettesi álláshelyének betöltésére kiírt
pályázatot a bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. §
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné
nyilvánította. A tájékoztatás helyesen a Makói
Járásbíróság elnöki állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítására vonatkozott.
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