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ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
[bírálja el. A panasz bírálatát az a) pontban
meghatározott esetben a törvényszék elnöke az
elnökhelyettesre, a kollégiumvezetőre vagy a
törvényszékre beosztott más vezetőre ruházhatja át.]

UTASÍTÁSOK

14/2020. (V. 8.) OBH utasítás
a közérdekű bejelentésekkel és
panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről
szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás
módosításáról

(4) A Szabályzat 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a bejelentő a panaszra adott választ nem
fogadja el, vagy annak elmaradását kifogásolja, az
ezzel kapcsolatos újabb panaszát kérésére)

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:

„d) a (2) bekezdés c) pontja alapján az ítélőtábla,
illetve törvényszék elnöke által kivizsgált panasz
esetén az OBH elnöke vagy elnökhelyettese;”
[bírálja el. A panasz bírálatát az a) pontban
meghatározott esetben a törvényszék elnöke az
elnökhelyettesre, a kollégiumvezetőre vagy a
törvényszékre beosztott más vezetőre ruházhatja át.]

1. § (1) A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal
kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.)
OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 11. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Szabályzat 11. § (3) bekezdés e) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a bejelentő a panaszra adott választ nem
fogadja el, vagy annak elmaradását kifogásolja, az
ezzel kapcsolatos újabb panaszát kérésére)

„(1) Az OBH-t vagy a bíróságot érintő közérdekű
bejelentést az OBH elnöke vagy elnökhelyettese,
illetve az ítélőtábla vagy a törvényszék elnöke bírálja
el.”

„e) a (2) bekezdés d) pontja alapján kivizsgált panasz
esetében
az
OBH
elnöke
vagy
másik
elnökhelyettese”

(2) A Szabályzat 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

[bírálja el. A panasz bírálatát az a) pontban
meghatározott esetben a törvényszék elnöke az
elnökhelyettesre, a kollégiumvezetőre vagy a
törvényszékre beosztott más vezetőre ruházhatja át.]

(Amennyiben a panasz)
„e) az ítélőtábla vagy a törvényszék elnöke, valamint
az OBH-ba beosztott, illetve kirendelt bíró vagy
igazságügyi alkalmazott magatartása ellen irányul,
azt az OBH elnöke vagy elnökhelyettese”

(6) A Szabályzat 11. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(vizsgálja meg.)

„(4) Amennyiben a panaszt az érintett bírósághoz
nyújtották be, de a panasz elbírálására a
törvényszék, illetve az OBH elnöke vagy
elnökhelyettese jogosult, vagy a (3) bekezdésben
meghatározott újabb panaszt a (2) bekezdésben
meghatározott bírósághoz nyújtották be, a bíróság
a panaszt - a 6. § (2) bekezdése szerint - az arra
vonatkozó észrevételeivel, az ügy irataival, valamint
újabb panasz esetén az eredeti panasz

(3) A Szabályzat 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a bejelentő a panaszra adott választ nem
fogadja el, vagy annak elmaradását kifogásolja, az
ezzel kapcsolatos újabb panaszát kérésére)
„b) a (2) bekezdés b) pontja alapján kivizsgált panasz
esetében az OBH elnöke vagy elnökhelyettese;”
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továbbítja

az

kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X.
26.) OBH utasítás módosításáról

2. § A Szabályzat 1. melléklete helyébe a Melléklet
lép.

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:

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

1. § Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott
szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás
(a továbbiakban: szabályozási szabályzat) 6. § (1)
bekezdés g)-i) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

A melléklet külön dokumentumban található.

(A szabályozó megalkotásának és módosításának
szakaszai:)

15/2020. (V. 8.) OBH utasítás
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás
módosításáról

„g) OBT véleményeztetés;
h) aláírásra bemutatás;
i) közzététel.”

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

2. § A szabályozási szabályzat 15. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az OBT véleményének ismeretében az OBH
elnöke dönt a szabályozó kiadásáról, vagy utasítja az
előkészítőt a tervezet módosítására, vagy dönt a
szabályozás mellőzéséről. Véleményének mellőzése
esetén tájékoztatja az OBT-t annak indokáról.”
3. § A szabályozási szabályzat 2. melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.
4. § Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első
napján lép hatályba.

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás 7. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
A melléklet külön dokumentumban található.

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

17/2020. (V. 22.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás módosításáról

A melléklet külön dokumentumban található.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)

16/2020. (V. 22.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
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pontjában adott felhatalmazás alapján a következő
normatív utasítást adom ki:

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a bíró
ügyszakában
működő
szakmai
vezető
a
tanácselnöki feljegyzéssel kapcsolatban a bírónak
szükség esetén szakmai segítséget nyújt.
175. § Az ügyben eljárt bíró vagy tanács a
tanácselnöki feljegyzést közvetlenül a tanácselnöki
feljegyzések rendszerében ismerheti meg.
176. § Az ítélőtábla és a törvényszék
kollégiumvezetője a tanácselnöki feljegyzések
rendszerében figyelemmel kíséri a tanácselnöki
feljegyzések vezetésének gyakorlatát és minden év
március 31. napjáig összegzi az általánosítható
tapasztalatokat.
177. § Szakmai értekezleten vagy kollégiumi ülésen
a tanácselnöki feljegyzéseknek kizárólag az
általánosítható tartalma ismertethető a határozatot
meghozó bíró vagy tanács beazonosíthatósága
nélkül.”

1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Igsz.) VIII. Fejezet 1.1. alcíme helyébe
a következő alcím lép:
„1.1. A tanácselnöki feljegyzés
173. § (1) Az ítélőtábla és a törvényszék fellebbviteli
tanácsának elnöke (a továbbiakban: a tanács
elnöke), a tanács által felülbírált üggyel
összefüggésben, az eljárt bíró vagy tanács ítélkező
tevékenységéről feljegyzést készít, amennyiben az
alkalmazott anyagi, eljárási vagy ügyviteli
jogszabály-alkalmazási, valamint tárgyalásvezetési
gyakorlat
a)
kiemelkedően magas színvonalára
vagy
b)
jelentős,
az
ügy
érdemét
befolyásoló, szakmailag kifogásolható
tartalmára
tekintettel a bíró értékelését megalapozó vizsgálat
(a továbbiakban: vizsgálat) lefolytatása során
jelentőséggel bírhat.
(2) A tanácselnöki feljegyzés formai és tartalmi
megkötés nélkül készíthető, de a beazonosíthatóság
érdekében tartalmaznia kell a felülbírálattal érintett
ügyben hozott első- és – amennyiben a felülbírálat
harmadfokú – a másodfokú határozat számát, és az
eljárt bírák nevét.
174. § (1) A tanács elnöke a tanácselnöki
feljegyzéseket, azok elkészítését követően az OBH
által üzemeltetett elektronikus rendszerbe (a
továbbiakban: tanácselnöki feljegyzések rendszere)
tölti fel.
(2) A tanácselnöki feljegyzések rendszerének az
ügyben eljárt bíróra vagy tanácsra vonatkozó
felületéhez
a)
a tanácselnöki feljegyzést készítő
tanácselnök,
b)
az ügyszakban működő, a Bszi.
118. § (1) bekezdés c)-f) pontjai szerinti
bírósági vezető,
c)
a vizsgálat elvégzésére kijelölt bíró
a vizsgálat ideje alatt és
d)
az ügyben eljárt bíró
jogosult hozzáférni.
(3)
A
tanácselnöki
feljegyzés feltöltésével
egyidejűleg a tanács elnöke jelzéssel él a bíróság
kollégiumvezetője felé, amennyiben a tanácselnöki
feljegyzés a felülbírálat során tapasztalt, további
igazgatási intézkedés megtételét igénylő, nem
kívánatos vagy vitatható gyakorlat követését
mutatja ki.

2. § Hatályát veszti az Igsz. 7. és 8. melléklete.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

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

18/2020. (V. 22.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:
1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Igsz.) 39. §-t követő alcíme helyébe a
következő alcím lép:
„4.2. Az ítélőtábla és a törvényszék összbírói
értekezlete
4.2.1. Általános szabályok
40. § (1) A bíróság elnöke az összbírói értekezletet –
a törvényben meghatározott ok fennállta esetén –
haladéktalanul tizenöt napon belüli időpontra
köteles összehívni.
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(2) Az összbírói értekezleten hozott döntéseket a
bíróság intranetes honlapján közzé kell tenni.

(2) A véleményező összbírói értekezleten a szavazás
során a vezetői tisztségre pályázók neveit
tartalmazó szavazólapon a nevek mellett a
„támogatom” és a „nem támogatom” választási
lehetőségeket kell egy-egy üres négyszög vagy kör
elhelyezésével feltüntetni.
(3) A szavazólapot a véleményező összbírói
értekezleten szavazati joggal rendelkező bírák
létszámával egyező számban kell előállítani, és
valamennyi példányon el kell helyezni a bíróság
elnöke által használt körbélyegző lenyomatát.

4.2.2. A véleményező összbírói értekezlet
40/A. § (1) Az OBH elnöke kinevezési jogkörébe
tartozó
elnöki,
elnökhelyettesi,
valamint
kollégiumvezetői tisztségre kiírt pályázatokat
véleményező
összbírói
értekezletet
(a
továbbiakban: véleményező összbírói értekezlet) a
pályázattal érintett bíróság elnöke a Bírósági
Közlönyben közzétett pályázati határidő lejártát
követő tizenöt napon belüli időpontra köteles
összehívni.
(2) A véleményező összbírói értekezletre szóló
meghívót legalább öt nappal a kitűzött időpont előtt
ki kell adni.
(3) A véleményező összbírói értekezletet a bíróság
elnöke vezeti le. Amennyiben a bíróság elnöke
pályázó, a levezető elnöki feladatokat a bírói tanács
elnöke látja el, akinek akadályoztatása esetén a bírói
tanács elnökhelyettese jár el.

4.2.6. A papíralapú titkos szavazás
40/E. § (1) A papíralapú szavazás titkosságát külön
szavazóhelyiségben
kialakított
szavazófülke
felállításával
kell
biztosítani,
amelynek
a
használatával a szavazásra jogosult a szavazatát úgy
adhatja le, hogy az más számára nem ismerhető
meg.
(2) A szavazóhelyiségben csak a szavazatszámláló
bizottság tagjai és a szavazatot leadó bírók
tartózkodhatnak.
(3) A szavazólapot a szavazóhelyiségben kell a
szavazásra jogosultnak átadni. A szavazásra
jogosult az átvétel tényét aláírásával igazolja.
(4) A szavazófülkében a szavazat leadásának ideje
alatt csak a szavazó bíró tartózkodhat.
(5) A szavazatról képfelvétel nem készíthető.
(6) A szavazólapok gyűjtése lezárt és a szavazás
kezdetekor üres urna igénybevételével történik.
(7) Érvényes a szavazat, ha a pályázó neve melletti
négyszögbe vagy körbe a szavazó tollal írt két,
egymást metsző vonalat húz.
(8) Érvénytelen a szavazat, ha az a (4) bekezdésben
meghatározott követelménynek nem felel meg.
40/F. § (1) Szavazatot csak a véleményező összbírói
értekezleten jelenlévő és szavazásra jogosult bíró
adhat le, az értekezletet megelőzően kitöltött és
leadott szavazat érvénytelen.
(2) A szavazólapot a szavazatszámláló bizottság
legalább két tagja előtt urnába kell helyezni.
(3) Ha a szavazó a szavazatnak az urnába történő
helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta,
a
rontott
szavazólapot
a
szavazatszámláló bizottság elnöke bevonja, helyébe
új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyv számára
rögzíti. A szavazatszámláló bizottság elnöke a
rontott szavazólap helyett újat – személyenként –
csak egyszer adhat ki.
(4) Valamennyi szavazat urnába helyezését
követően a szavazatszámláló bizottság összesíti a
szavazatokat.
(5) A szavazatok összesítésének eredményét az
értekezleten a szavazatszámláló bizottság elnöke
hirdeti ki.

4.2.3. A jegyzőkönyv
40/B. § (1) A véleményező összbírói értekezletről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
véleményező összbírói értekezlet menetét és
összefoglalva az elhangzott hozzászólásokat.
(3) Szükség szerint a hozzászólást vagy annak
valamely részét szó szerint kell a jegyzőkönyvbe
foglalni.
4.2.4. A véleményező összbírói értekezlet
megtartásának személyi feltételei
40/C. § (1) A levezető elnök javaslatára a
véleményező összbírói értekezlet a jelenlévők közül
jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt
választ.
(2) A véleményező összbírói értekezlet a pályázatot
be nem nyújtó bírák közül legalább három tagú,
páratlan számú
a) papíralapú
szavazás
esetén
szavazatszámláló bizottságot,
b) elektronikus
szavazás
esetén
szavazatmegállapító bizottságot
választ.
(3) A szavazatszámláló, illetve szavazatmegállapító
bizottság a tagjai közül elnököt választ.
4.2.5. A szavazólap
40/D. § (1) Papíralapú szavazás esetén a pályázókat
a szavazólapon a vezetéknevük szerinti alfabetikus
sorrendben kell szerepeltetni.
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4.2.7. Az elektronikus titkos szavazás

kialakításában
Kabinet) segíti.

40/G. § (1) Az OBH elnöke az ítélőtábla, illetve a
törvényszék
elnökének
kezdeményezésére
engedélyezheti, hogy a véleményező összbírói
értekezleten a titkos szavazást informatikai
rendszer használatával, elektronikusan bonyolítsák
le.
(2) Az elektronikus szavazás során a 40/D.-40/F. §ban meghatározott szabályokat az informatikai
rendszer
sajátosságainak
megfelelően
kell
alkalmazni.”

(a

továbbiakban:

2.

A Kabinet
elnöke: dr. Ocskó Katalin Éva, a Budai
Központi Kerületi Bíróság csoportvezető
bírája
tagjai: dr. Várai-Jeges Adrienn, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bírája
dr. Lódi Petra Szilvia, az Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró
dr. Hirtling Ibolya, a Siófoki
Járásbíróság bírája

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

3. A Kabinet ülését az elnök hívja össze és vezeti le.
Az
ülés videókonferencia keretében is
megtartható. A Kabinet üléseiről jegyzőkönyv
készül.

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

4. A Kabinet feladata a bírósági eljárások során a
gyermekek jogainak – köztük a tájékoztatáshoz, a
képviselethez, a részvételhez és a védelemhez
való jognak – a gyermek érettségi és értelmi
szintjének, valamint az ügy körülményeinek
megfelelő, teljes mértékű biztosítása érdekében
igazgatási intézkedéseket megalapozó javaslatok
és vélemények elkészítése.

HATÁROZATOK

60.SZ/2020. (V. 20.) OBHE határozat
munkacsoport megszüntetéséről
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 7/2016. (I. 6.) OBHE határozattal
létrehozott „Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás
munkacsoport-ot” megszüntetem.

5. A Kabinet tagjai a tevékenységüket díjazás nélkül
végzik.
Indokolás:
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja
szerint az OBH elnöke általános központi igazgatási
feladatkörében az igazgatási feladatainak ellátása
érdekében jogszabályi keretek között - normatív
utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat
alkot, továbbá ajánlásokat és határozatokat hoz.

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

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
(a továbbiakban: OBH SZMSZ) 13/A. § (1) bekezdése
biztosítja azt, hogy 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.

63.SZ/2020. (V. 20.) OBHE határozat
a Gyermekjogi Kabinet létrehozásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:
1.

kabinet

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) elnökét az Európa Tanács Miniszteri
Bizottságának
a
gyermekbarát
igazságszolgáltatásról szóló iránymutatásával
összefüggésben szükségessé vált szabályozás

Az OBH SZMSZ 14. § (1) bekezdése szerint a
létrehozó határozat tartalmazza a tanácsadó
kabinet nevét, tevékenységének célját, elnökének és
tagjainak nevét, valamint a feladatait.
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Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az „Építsünk
Európát a gyermekekért, a gyermekekkel”
elnevezésű program keretében iránymutatást adott
ki a gyermekbarát igazságszolgáltatásról. Az
iránymutatás
alapján
szükséges
az
igazságszolgáltatás területén a gyermekek jogainak
– pozíciójuktól függetlenül – teljes körű biztosítása,
életkoruknak megfelelő bánásmódban részesülése
érdekében a már megkezdett gyermekvédelmi
jelzőrendszerrel
kapcsolatos
tevékenység
folytatása, a kapcsolattartás végrehajtása iránti
eljárás bírósági hatáskörbe kerülésével felmerült
feladatok végrehajtása, továbbá a gyermekeket
érintő ügyeket tárgyaló bírák folyamatos képzése,
ezáltal felkészítése a speciális és komplex
elvárásokra.

69.SZ/2020. (V. 5.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
A Miskolci Törvényszék 2020.EI.I.D.3/1. számon
2020. március 27. napján benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

70.SZ/2020. (V. 6.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

Szükséges továbbá a nemzetközi jogszabályok
figyelemmel
kísérése,
valamint
a kabinet
feladatainak megvalósulása érdekében felmerülő
további szükséges teendőket érintő koncepció
kidolgozása.

A Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2020.EI.I.D.1/17. számon 2020.
április 20. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.

A fentiekben írt területeket érintő igazgatási
intézkedések megtétele érdekében jelen határozat
a
gyermekeket
érintő
ügyek
területén
szakértelemmel
és széles körű gyakorlati
tapasztalattal rendelkező bírákból álló testületet
hoz létre, melynek tagjait a rendelkező részben írt
díjazás nélkül ellátandó feladattal bízom meg.

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

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

71.SZ/2020. (V. 13.) OBHE határozat
a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt az
Országos Bírósági Hivatalhoz érkezett
papíralapú iratok kezelésének különleges
szabályairól, valamint az iratok
elektronikus kezelésének rendjéről szóló
42.SZ/2020. (III. 26.) OBHE határozat
módosításáról

66.SZ/2020. (IV. 30.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Fővárosi Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
ahol
a
Közigazgatási
Kollégiumban
egy
kollégiumvezető-helyettes
és
a
Munkaügyi
Kollégiumban
egy
kollégiumvezető-helyettes
működik.

A rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt az Országos
Bírósági Hivatalhoz érkezett papíralapú iratok
kezelésének különleges szabályairól, valamint az
iratok elektronikus kezelésének rendjéről szóló
42.SZ/2020. (III. 26.) OBHE határozat 3. d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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„d) A lezárt tárolót három nap eltelte után lehet
felbontani és az iratokat ekkor kell az iratkezelést
végző irodához eljuttatni.”

75.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Balassagyarmati Törvényszék
engedélyezett létszámáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

73.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 10 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

A Veszprémi Törvényszék 2020. április 21. napján
2020.EI.II.B.2.1. számon benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Törvényszéki bírói létszám összesen: 20 fő

74.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszámáról

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 3 fő
1.2.2.járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5.járásbírósági bíró: 23 fő

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 2020. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Járásbírósági bírói létszám összesen: 28 fő
Bírói létszám mindösszesen: 48 fő

1. Bíró: 32 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 62 fő
2.2. bírósági titkár: 26 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 9 fő
2.4.felsőfokú végzettségű tisztviselő: 109 fő
2.5. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 50 fő
2.6.fizikai dolgozó: 35 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1.vezető: 19 fő
2.2. bírósági titkár: 15 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 5 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 7 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 7 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 80 fő
2.7. fizikai dolgozó: 43 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
291 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
176 fő

3. Az Országos Bírósági Hivatal engedélyezett
létszáma összesen: 323 fő.

3. A Balassagyarmati Törvényszék engedélyezett
létszáma 224 fő.

Dr. Senyei György s.k.

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

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról

3. A Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszáma 1039 fő.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett bírói
és igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

elnöke

77.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Debreceni Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 5 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.1.5. tanácselnök: 28 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 6 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 84 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 4 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 13 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 40 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 127 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 14 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 11 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 133 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 63 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 160 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1.járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3.járásbírósági csoportvezető bíró: 4 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 63 fő

Bírói létszám mindösszesen: 287 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 82 fő
2.2. bírósági titkár: 100 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 18 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 71 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 411 fő
2.7.fizikai dolgozó: 50 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 74 fő
Bírói létszám mindösszesen: 137 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 47 fő
2.2. bírósági titkár: 43 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 10 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 22 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
752 fő
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írnok: 208 fő
2.7. fizikai dolgozó: 54 fő

2.3. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 13 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 16 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 88 fő
2.7. fizikai dolgozó: 33 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
396 fő
3. A Debreceni Törvényszék engedélyezett létszáma
533 fő.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
212 fő

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

3. Az Egri Törvényszék engedélyezett létszáma 284
fő.
Dr. Senyei György s.k.

78.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az
Egri Törvényszék engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2020. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 9 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 2 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 5 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 8 fő
1.1.5. tanácselnök: 62 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 12 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 4 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 309 fő
1.1.10. katonai bíró: 3 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 32 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4.járásbírósági csoportvezető-helyettes
bíró: 0 fő
1.2.5.járásbírósági bíró: 32 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 406 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.1.2. járásbírósági elnökhelyettes: 8 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 20
fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 18 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 327 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 40 fő
Bírói létszám mindösszesen: 72 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 33 fő
2.2. bírósági titkár: 22 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 379 fő
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1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 46 fő

Bírói létszám mindösszesen: 785 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 193 fő
2.2. bírósági titkár: 213 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 87 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 43 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 198 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 1222 fő
2.7. fizikai dolgozó: 200 fő
Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 2156 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 53 fő
Bírói létszám mindösszesen: 96 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 18 fő
2.2. bírósági titkár: 31 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 16 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 20 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 149 fő
2.7. fizikai dolgozó: 48 fő

létszám

3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma
2941 fő.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
292 fő

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

3. A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma 388
fő.
Dr. Senyei György s.k.

80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Győri Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg.

81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Gyulai Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 28 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 43 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1.járásbírósági elnök: 3 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
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Törvényszéki bírói létszám összesen: 30 fő

1.1.7. csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 20 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő

1.2.Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 7 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 35 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1.járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5.járásbírósági bíró: 37 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 46 fő
Bírói létszám mindösszesen: 76 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 22 fő
2.2. bírósági titkár: 29 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 5 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 10 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 17 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 115 fő
2.7. fizikai dolgozó: 49 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 47 fő
Bírói létszám mindösszesen: 82 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 27 fő
2.2. bírósági titkár: 26 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 8 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 8 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 25 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 120 fő
2.7. fizikai dolgozó: 58 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
247 fő
3. A Gyulai Törvényszék engedélyezett létszáma 323
fő.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
272 fő

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

3. A Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszáma
354 fő.

82.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Kaposvári Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

83.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Kecskeméti Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti 2020. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
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1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 12 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 4 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 15 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 41 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 45 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 7 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 3 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 61 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 65 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 9 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 2 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 89 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 73 fő
Bírói létszám mindösszesen: 118 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 26 fő
2.2. bírósági titkár: 39 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 14 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 21 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 22 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 203 fő
2.7. fizikai dolgozó: 70 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 104 fő
Bírói létszám mindösszesen: 169 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 39 fő
2.2. bírósági titkár: 57 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 15 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 14 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 39 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő: 298 fő
2.7. fizikai dolgozó: 72 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
395 fő
3. A Kecskeméti
létszáma 513 fő.

Törvényszék

engedélyezett
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
534 fő

Dr. Senyei György s.k.

3. A Miskolci Törvényszék engedélyezett létszáma
703 fő.

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

84.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról

85.SZ/2020. (V. 15) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Miskolci Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
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törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

létszámáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Pécsi
Törvényszék
engedélyezett bírói
és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 13 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 3 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 28 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 13 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 23 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 49 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5.járásbírósági bíró: 65 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 43 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1.járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 45 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 74 fő
Bírói létszám mindösszesen: 123 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 26 fő
2.2. bírósági titkár: 44 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 6 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 15 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 27 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 194 fő
2.8. fizikai dolgozó: 46 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 52 fő
Bírói létszám mindösszesen: 95 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1.vezető: 25 fő
2.2. bírósági titkár: 36 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 11 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 21 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 144 fő
2.7. fizikai dolgozó: 58 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
358 fő
3. A Nyíregyházi
létszáma 481 fő.

Törvényszék

engedélyezett

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
315 fő

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

3. A Pécsi Törvényszék engedélyezett létszáma 410
fő.

elnöke

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

86.SZ/2020. (V. 15) OBHE határozat
a Pécsi Törvényszék engedélyezett

elnöke
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3. A Szegedi Törvényszék engedélyezett létszáma
475 fő.

87.SZ/2020. (V. 15) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szegedi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

elnöke

88.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
engedélyezett létszámáról

1. Bírói létszám:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 9 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 3 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 36 fő
1.1.10. katonai bíró: 1 fő
1.1.11. katonai tanácselnök: 1 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 56 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 20 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 52 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 60 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 35 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 41 fő

Bírói létszám mindösszesen: 116 fő
2- Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 33 fő
2.2. bírósági titkár: 38 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 11 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 22 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 204 fő
2.7. fizikai dolgozó: 44 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 49 fő
Bírói létszám mindösszesen: 84 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 26 fő
2.2. bírósági titkár: 32 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 18 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 119 fő
2.7. fizikai dolgozó: 30 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
359 fő
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2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 8 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 11 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 91 fő
2.7. fizikai dolgozó: 33 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
244 fő
3. A Székesfehérvári Törvényszék engedélyezett
létszáma 328 fő.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
182 fő

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

3. A Szekszárdi Törvényszék engedélyezett létszáma
239 fő.

elnöke

Dr. Senyei György s.k.

89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

90.SZ/2020. (V. 15) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szekszárdi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szolnoki Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 10 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 21 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 24 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 27 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 35 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 6 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 43 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 33 fő
Bírói létszám mindösszesen: 57 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 19 fő
2.2. bírósági titkár: 16 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 4 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 51 fő
Bírói létszám mindösszesen: 86 fő
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2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 30 fő
2.2. bírósági titkár: 22 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 10 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 14 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 123 fő
2.7. fizikai dolgozó: 36 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 28 fő
Bírói létszám mindösszesen: 49 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 18 fő
2.2. bírósági titkár: 14 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 6 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 9 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 79 fő
2.7. fizikai dolgozó: 34 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
247 fő
A Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszáma 333
fő.

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
167 fő

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

3. A Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
létszáma 216 fő.

elnöke

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

91.SZ/2020. (V. 15) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

elnöke

92.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Tatabányai Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szombathelyi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Tatabányai Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 10 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 19 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 21 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 22 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 32 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 2 fő
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1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 0 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 5 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 1 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 44 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 43 fő
Bírói létszám mindösszesen: 75 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 25 fő
2.2. bírósági titkár: 25 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 4 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 15 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 16 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 111 fő
2.7. fizikai dolgozó: 24 fő

Bírói létszám mindösszesen: 88 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 17 fő
2.2. bírósági titkár: 26 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 7 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 6 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 15 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 137 fő
2.7. fizikai dolgozó: 53 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
220 fő
A Tatabányai Törvényszék engedélyezett létszáma
295 fő.

Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 261 fő

létszám

3. A Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszáma
349 fő.

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

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

93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

94.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszámáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Veszprémi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 44 fő

1. Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.1. törvényszéki elnök: 1 fő
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 2 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.6. katonai csoportvezető bíró: 0 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.8. csoportvezető-helyettes bíró: 0 fő
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1.1.9. törvényszéki bíró: 9 fő
1.1.10. katonai bíró: 0 fő

1.1.5. tanácselnök: 29 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 2 fő
1.1.7. ítélőtáblai bíró: 55 fő
1.1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 3 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 23 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.2. járásbírósági elnökhelyettes: 3 fő
1.2.3. járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
1.2.4.
járásbírósági
csoportvezetőhelyettes bíró: 0 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 29 fő

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 96 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 19 fő
2.2. bírósági titkár: 26 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 20 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 27 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 29 fő
2.7. fizikai dolgozó: 8 fő

Járásbírósági bírói létszám összesen: 38 fő
Bírói létszám mindösszesen: 61 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 29 fő
2.2. bírósági titkár: 20 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 6 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 5 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 18 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 90 fő
2.7. fizikai dolgozó: 34 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
129 fő
3. A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 225
fő.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
202 fő

96.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

3. A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszáma 263 fő.
Dr. Senyei György s.k.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Debreceni Ítélőtábla engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1.1. elnök: 1 fő
1.1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.1.7. ítélőtáblai bíró: 16 fő
1.1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát 2020. április 1.
napjától az alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 27 fő

1.1.Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1.1. elnök: 1 fő
1.1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 9 fő
2.2. bírósági titkár: 8 fő
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2.3. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 6 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 8 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő

3. A Győri Ítélőtábla engedélyezett létszáma 65 fő.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 47
fő

98.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

3. A Debreceni Ítélőtábla engedélyezett létszáma 74
fő.
Dr. Senyei György s.k.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Pécsi Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2020. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

97.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

1. Bírói létszám:
1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1.1. elnök: 1 fő
1.1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 4 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.1.7. ítélőtáblai bíró: 8 fő
1.1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Győri Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2020. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:
1. Bírói létszám:
1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1.1. elnök: 1 fő
1.1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 5 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.1.7. ítélőtáblai bíró: 15 fő
1.1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 17 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 7 fő
2.2. bírósági titkár: 3 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 5 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 1 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 9 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 25 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 8 fő
2.2. bírósági titkár: 5 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 1 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 5 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 13 fő
2.7. fizikai dolgozó: 8 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 32
fő
3. A Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 49 fő.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 40
fő
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99.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról

3. A Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 69 fő.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a
Szegedi Ítélőtábla engedélyezett bírói és igazságügyi
alkalmazotti létszámát 2020. április 1. napjától az
alábbiak szerint határozom meg:

100.SZ/2020. (V. 19.) OBHE számú határozat
európai jogi szaktanácsadói helyek
létszámkeret felső határán túli
engedélyezéséről

1. Bírói létszám:
1.1.Ítélőtáblai bírói létszám:
1.1.1. elnök: 1 fő
1.1.2. elnökhelyettes: 1 fő
1.1.3. kollégiumvezető: 3 fő
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 0 fő
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.6. katonai tanácselnök: 0 fő
1.1.7. ítélőtáblai bíró: 13 fő
1.1.8. katonai ítélőtáblai bíró: 0 fő

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (5) bekezdése
alapján
az
1.
mellékletben
szabályozott
létszámkeret felső határán túl
•

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 24 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 7 fő
2.2. bírósági titkár: 7 fő
2.3. bírósági fogalmazó: 0 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 6 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 3 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 15 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő

•

polgári-gazdasági ügyszakban
 a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi
Törvényszék nélküli illetékességi
területén további 1,
 a
Fővárosi
Törvényszék
illetékességi területén további 1,
valamint
büntető ügyszakban
 a Pécsi Ítélőtábla illetékességi
területén további 1

szaktanácsadói helyet engedélyezek és ezekre
pályázatot írok ki.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 45
fő
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64/2020. (V. 6.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének a
2019. évi II. féléves tevékenységéről szóló
tájékoztatójáról

62/2020. (V. 6.) OBT határozat
a Kúria elnökének a bírói, valamint a
bírósági vezetői pályázatok elbírálása
során 2019. évben folytatott gyakorlatáról

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a 2019. évi II. féléves
tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Az Országos Bírói Tanács a Kúria elnökének a bírói,
illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során
2019. évben folytatott gyakorlatáról szóló
tájékoztatóját támogatólag véleményezi.

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

A Kúria elnökének a pályázatok elbírálása
tekintetében 2019. évben folytatott kinevezési
gyakorlata megfelelt a törvényi előírásoknak.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

65/2020. (V.6.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről készült
összefoglaló elfogadásáról

63/2020. (V. 6.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének a
bírói, valamint a bírósági vezetői
pályázatok elbírálása során 2019. évben
folytatott gyakorlatáról

Az Országos Bírói Tanács a 2020. május 6. napján
megtartott ülésének összefoglalóját elfogadja.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bírói, illetve a bírósági vezetői
pályázatok elbírálása során 2019. évben folytatott
gyakorlatát
akként
véleményezi,
hogy
a
törvényeknek nem felelt meg azon része, amely
szerint az Országos Bírósági Hivatal elnöke eljárási
szabálysértésre hivatkozással eredménytelennek
nyilvánított olyan bírói pályázatokat, amikor a
pályázatot rangsoroló bírói tanács a jogszabályi
kereteket betartva alakította ki a pályázók
rangsorát. Nem felel meg továbbá a törvényeknek a
folytatott gyakorlat azon része, hogy az Országos
Bírósági Hivatal elnöke a bírói és bírósági vezetői
pályázatok kiírása és elbírálása során az eljárási
határidőket nem minden esetben tartotta be.

66/2020. (V. 11.) OBT határozat
a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
tanácselnöki feljegyzésre vonatkozó
módosítás-tervezetének véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH
utasítás tanácselnöki feljegyzésre vonatkozó
módosítás-tervezetét támogatólag véleményezi
azzal, hogy a tanácselnöki feljegyzések tartalmának
minimumkövetelményeit
indokolt
lenne
a
bíróságok igazgatásról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításban
meghatározni.

Egyebekben a gyakorlat a törvényeknek megfelelt.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

I N D O K O L Á S:
A tanácselnöki feljegyzés a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 72. § (2) bekezdés a) pontja
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szerint a bíró ítélkezési tevékenységének időszakos
vizsgálta során figyelembe vehető irat, lényegében
pedig a vizsgált bíró felülbírált ügyeiről a vizsgálati
időszakra vonatkozó felsőbírósági összegzés,
melynek tartalmát a Bjt. részleteiben nem
szabályozza. A jogintézmény a bíróvizsgálathoz
kötődik, azt másra, így a bíró munkájának Bjt.-ben
szabályozott vizsgálatán és értékelésén kívüli,
évenkénti, más eljárási rend szerinti értékelésére
nem lehet felhasználni. Tanácselnöki feljegyzés csak
olyan ügyben készülhet a Bjt. 66. §-a szerint,
amelyben a bíró akár helyes, akár helytelen anyagi
jogi vagy eljárásjogi jogalkalmazói tevékenysége
vagy ügyvitele, tárgyalásvezetése az értékelést
megalapozó vizsgálat szempontjából jelentőséggel
bírhat.

lekért tanácselnöki feljegyzések nem mutatnak
majd reális képet a bíró munkájáról. Nem lenne
felesleges annak kötelező megjeleníttetése sem az
ítélkező bíró neve és a határozat száma mellett,
hogy milyen tárgyú és súlyszámú ügyben került sor
a tárgyalásvezetés, ügyviteli, anyagi és eljárási
jogszabály alkalmazási gyakorlat megítélésére.
Szükségesnek ítéljük a pozitív értékítéletek
megjelenítését is, amely a tanácselnöki feljegyzések
minimum követelményeinek meghatározásánál is
szerepeltethető. Nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a tanácselnöki feljegyzés azon kevés
intézmények egyike, amelyből a bíró a munkája
során pozitív visszajelzést is kaphat ítélkező
tevékenységéről, ekként ösztönző, motiváló
tényezőként is értékelhető.

A
tervezet
a
tanácselnöki
feljegyzéssel
kapcsolatosan minden olyan kötelezettséget
megszüntetett, amely a bírósági szervezetet, illetve
a bírósági jogállást érintette, és ellentétes volt a Bjt.
72. § (2) bekezdés a) pontjában írtakkal.

A tanácselnöki feljegyzések OBH által üzemeltetett
elektronikus rendszerbe történő feltöltésével, a
rendszerbe
feltöltött
adatokhoz
történő
hozzáférésre
vonatkozó
szabályozással,
a
tanácselnöki feljegyzésben megjelenített gyakorlat
szakmai
értekezleten
történő
anonim
felhasználásának, a szakmai segítségnyújtásnak a
szabályozásával az OBT egyetért.

A tervezet szerint a tanácselnöki feljegyzés formai
és tartalmi megkötés nélkül készíthető, csupán a
beazonosíthatóság érdekében kell néhány adatot
tartalmaznia, így a határozat számát és az eljárt bíró
nevét.

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

Indokolt lenne ugyanakkor az elkészítendő
tanácselnöki feljegyzések minimum tartalmi
elemeinek meghatározása a 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasításban annak érdekében, hogy a bíró
tevékenységéről valós kép kialakítását segítse elő,
valamint az egyes vizsgálatok összemérhető
eredménnyel záruljanak. A szöveg szerint akkor
készül tanácselnöki feljegyzés az ítélkező bíró
tevékenységéről, amennyiben az alkalmazott
anyagi,
eljárási
vagy
ügyviteli
jogszabályalkalmazási, valamint tárgyalásvezetési gyakorlat a
bíró értékelését megalapozó vizsgálat lefolytatása
során jelentőséggel bírhat. Figyelemmel arra, hogy
kizárólag a felülbírálatot végző tanácselnök
belátásától függ annak megítélése, hogy mely
eseteket
ítél
jelentőséggel
bírónak,
mely
meglehetősen különböző lehet, indokolt valamiféle
egységes szempontrendszer szerinti tartalom
meghatározás az összemérhetőség és objektivitás
érdekében. Ezáltal elkerülhető lenne, hogy csak
olyan, vagy döntően olyan ügyekben készüljön
tanácselnöki
feljegyzés,
amelyekben
jogszabálysértés vagy helytelen gyakorlat volt tetten
érhető, mert ebben az esetben a bíróvizsgálat során

67/2020. (V. 11.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok
statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018.
(XII. 21.) OBH utasítás módosításáról szóló
OBH utasítás-tervezet véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének az Országos Bírósági Hivatal és a
bíróságok
statisztikai
tevékenységéről
szóló
13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás módosításáról szóló
2019.OBH.XXI.A.7/38. számon előterjesztett OBH
utasítás-tervezetét támogatólag véleményezi.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke
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68/2020. (V. 11.) OBT határozat
a bíróságok által használt gépjárművek
üzemeltetéséről és használatáról szóló 20/2019.
(X. 31.) OBH utasítás véleményezéséről

vonatkozóan a 8. § (2) bekezdése részletesen
szabályozza az engedélyezési és a döntési eljárást,
így azt is, hogy az engedélyezés iránti kérelemben
meg kell jelölni a gépjárműhöz kapcsolódó havi,
térítésmentes futásteljesítmény-igényt is (8. § (5)
bekezdés).

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok által használt
gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról
szóló 20/2019. (X. 31.) OBH utasítást nem támogatja.

A bírósági vezetők és bírák integritása védelme
érdekében garanciális jelentősége van annak, hogy
juttatásaikat sarkalatos törvény határozza meg.

Aggályos az utasítás 21. § b) pontja, amely szerint az
OBH elnöke az ítélőtáblák és törvényszékek elnökei
részére, egyedi kérvény alapján – a 275/2015. (IX.
21.) Korm. rendelet szerint az állami vezetőket
megillető juttatással azonosan – korlátlan
személyes használatú gépjármű igénybevételét
engedélyezheti.

Jelen szabályozás értelmében az OBH elnöke
diszkrecionális jogkörében, kritériumok nélkül, nem
átlátható döntéshozatallal igen jelentős juttatásban
részesíthet törvényszéki vagy ítélőtáblai elnököket
vagy vonhatja ezt meg tőlük.
A 2020. január 1-jén hatályba lépett bírói
illetményemelés során az ítélőtáblai, illetve
törvényszéki elnökök kiemelt pótlékemelésben
részesültek azzal az indokkal, hogy illetményüket
vezetői felelősségükhöz igazítsák, így nem is
indokolt további kiemelt juttatásban részesítésük.

Aggályos az utasítás 43. § (5) bekezdése, amely
szerint
a
menetlevélen
szereplő
adatok
hitelességét, a kilométer-felhasználás üzemi
jellegét, annak jogosságát az igénybe vevő bírósági
dolgozó köteles igazolni, illetőleg az is, hogy a 47. §
szerint a parkolás jogszerűségét a gépjárművet
igénybe vevő bírósági dolgozó ellenőrzi és igazolja.

A 21. § a) pontja szükségtelen, a kérdést más – az
utasításban egyébként hivatkozott – jogszabály
rendezi.

I N D O K O L Á S:
A 275/2015. (XI. 21.) Korm. rendelet felsorolja, hogy
azokat az állami vezetőket (miniszter, államtitkár,
közigazgatási államtitkár), akiket juttatásként a
rendelet 2. § (1) bekezdés ca pontja alapján
személyes gépjárműhasználat illet meg.

Az üzemi használatú gépjármű igénybevételének
célját a 4. § sorolja fel, köztük szakmai képzéseken,
bírói testületi üléseken való részvételt jelölve meg.
Az igénybevétel módját az 5. § (1) bekezdés a) pontja
akként rögzíti, hogy hivatali célra hivatásos
gépjárművezetővel is lehetséges.

A
Bjt.
163.
§-a
értelmében
az
OBH
elnökhelyettesének juttatásaira – függetlenül attól,
hogy a beosztást bíró vagy nem bíró tölti be – az
állami vezetők és az államigazgatási szervek
köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és
azok feltételeiről szóló kormányrendeletnek az
államtitkár
részére
biztosított
juttatásokra
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Igen gyakori azonban, hogy a szakmai képzésen
megjelenéséhez
hivatali
célra,
hivatásos
gépkocsivezetőt igénybe vevő bírót szállító autóban
több, különböző céllal ugyanabba a városba, de
más-más rendezvényre utazó bíró is van, miként az
is gyakori, hogy a rendezvény vagy képzés ideje alatt
a hivatásos gépkocsivezető más feladatot is teljesít:
például iratokat visz valahová, vagy vesz át iratokat.

Fenti szabályozásból következően a jogalkotói
akarat is az volt, hogy az államtitkárokat megillető
juttatást nem látta indokoltnak a bírósági vezetők
részére, ellenkező esetben a jogállási törvényben
szabályozta volna.

Mindkét példából következik, hogy a gépjárművet
igénybe vevő bíró a menetlevélen felelősséggel nem
igazolhatja a menetlevélen feltüntetett adatok
hitelességét, jogosságát, miként a – távollétében –
igénybe vett parkolás jogosságát sem.

A 275/2015. (XI. 21.) Korm. rendelet a helyettes
államtitkárt is állami vezetőként határozza meg,
őket
azonban
korlátlan
személyes
gépjárműhasználat nem illeti
meg. Rájuk

A menetlevél ráadásul a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény szerint egy szigorú számadású okmány,
melyre az elszámoltathatóság érdekében speciális
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szabályok vonatkoznak, a sofőr által kiállított
tartalom hitelességéért, jogosságáért egyetlen utas
sem felelhet már csak azért sem, mert nincs
ismerete
arról,
hogy
a
sofőr
milyen
kilométerállással indult el, és milyen útvonalon
ment érte.

arany fokozatát
dr. Kollár Márta, a Kúria tanácselnöke, kúriai
tanácsos,
dr. Vaskuti András, a Kúria bírája,
dr. Katona Sándor, a Kúria tanácselnöke, kúriai
tanácsos,
dr. Molnár Gábor Miklós, a Kúria tanácselnöke,
dr. Zámbó Tamás, a Győri Ítélőtábla tanácselnöke,
címzetes kúriai bíró,
dr. Szentpéteriné dr. Bán Erzsébet, a Pécsi Ítélőtábla
tanácselnöke,
dr. Szemán Felicitász, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
dr. Magyar Károly, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
dr. Rupa Melinda, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
néhai dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika, a Váci
Járásbíróság nyugalmazott elnöke,

Az 1. számú melléklet a gépjárműigényléshez
szükséges nyomtatványt tartalmazza. Gyakran
előfordul, hogy egy személygépkocsi ugyanabba a
városba, akár egy, akár több helyszínre egyszerre
több utast visz, a gépjárművet értelemszerűen egy
utas igényli, akinek nincs tudomása mások utazási
szándékáról, mégis meg kell jelölnie az összes utas
nevét és az útvonalat anélkül, hogy azzal a fenti okok
miatt tisztában lehetne. Az utazás előrelátható
időtartama az útvonal ismerete nélkül szintén nem
határozható meg, ahogyan a fuvar befejezésének
előrelátható időpontja sem. Erre tekintettel az
Országos Bírói Tanács célszerűnek tartaná a
nyomtatvány ésszerű módosítását is.

ezüst fokozatát
dr. Hrabovszi Zoltán, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnöke,
dr. Mezőlaki Erik Ákos, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnöke,
dr. Krajnák Tibor, a Salgótarjáni Járásbíróság bírája,
címzetes törvényszéki bíró,
dr. Csernok Emília, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
dr. Bárány Mária, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírája, címzetes törvényszéki bíró,
dr. Gidó Tünde, az Egri Törvényszék tanácselnöke,
dr. Márku Mária, a Debreceni Járásbíróság bírája,
címzetes törvényszéki bíró,
Békésiné dr. Kecskeméti Magdolna, a Békési
Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró,
dr. Pecsenye Csaba, a Miskolci Törvényszék
tanácselnöke,
dr. Szendreiné dr. Gergely Erzsébet, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
dr. Kis István, a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke,
címzetes táblabíró,
dr. Pozsonyi János, a Szombathelyi Törvényszék
tanácselnöke,

Mindezek alapján az OBT az utasítás 21. §-ának
mellőzését és a 43. § (5) és 47. § rendelkezéseinek
módosítását látja indokoltnak, ennek hiányában az
utasítást nem támogatja.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

69/2020. (V. 12.) OBT határozat
a Veszélyhelyzeti Kabinet XVII. számú
javaslatának észrevételezéséről
Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti Kabinet
XVII. számú, az iratkarantén rövidebb időtartamban
történő megállapításáról szóló javaslatával egyetért.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

bronz fokozatát
Varga Imréné, a Kúria bírósági ügyintézője,
főtanácsos,
Safranyikné Nyáregyházi Klára, a Kúria bírósági
ügyintézője,
Németh Erika, a Pécsi Ítélőtábla tisztviselője,
Német Péter Zoltánné, a Szegedi Ítélőtábla bírósági
irodavezetője,
Zöld Bernadett, a Balassagyarmati Járásbíróság
tisztviselője,

70/2020. (V. 13.) OBT határozat
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
részére történő 2020. évi Juhász Andor-díj
adományozásról
Az Országos Bírói Tanács
a Juhász Andor-díj
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Tőke Sándorné, a Budapest Környéki Törvényszék
nyugalmazott irodavezetője, főtanácsos,
Faddi Erika, a Ceglédi Járásbíróság tisztviselője,
Póder Mónika, az Egri Törvényszék csoportvezetője,
Németh Istvánné, a Fővárosi Törvényszék bírósági
irodavezetője,
Vona Gábor Attiláné, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezetője,
Nagy Erzsébet, a Gyulai Törvényszék tisztviselője,
Makai Zoltánné, a Kaposvári Törvényszék bírósági
ügyintézője,
Kovácsné Takács Mária, a Miskolci Törvényszék
tisztviselője,
Toplak Krisztina, a Pécsi Járásbíróság irodavezetője,
Fekete
Mihályné,
a
Szegedi
Törvényszék
tisztviselője, tanácsos,
Horváth Erzsébet, a Székesfehérvári Járásbíróság
nyugalmazott tisztviselője,
Szásziné Szűcs Edit, a Szolnoki Törvényszék
csoportvezetője, főtanácsos,
Vilics Lívia, a Körmendi Járásbíróság irodavezetője,
dr. Pirgerné Schöller Gyöngyi, a Zalaegerszegi
Törvényszék irodavezetője, tanácsos

a Budapest Környéki Törvényszék területén
Kocsisné dr. Niedermüller Angelika, a Váci
Járásbíróság bírája,
dr. Pleszkáts Anikó Tünde, a Budakörnyéki
Járásbíróság bírája,
dr. Varga Tünde Piroska, a Gödöllői Járásbíróság
bírája,
Simonné dr. Peti Viktória, a Budaörsi Járásbíróság
elnöke,
dr. Nagyváradi Izolda Anikó, a Szentendrei
Járásbíróság elnökhelyettese,
az Egri Törvényszék területén
dr. Sallai Tamás, az Egri Járásbíróság elnöke,
a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Erős Andrea, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája,
dr. Matusik Tamás, a Budai Központi Kerületi
Bíróság csoportvezetője,
dr. Márkus Anikó, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság csoportvezetője,
dr. Pinczés Mónika, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája,
dr. Rozgonyi Anna, a Budai Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettese,
dr. Szentirmay Gabriella Júlia, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírája,
Vargáné dr. Tisza Emese, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája,

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

71/2020. (V. 13.) OBT határozat
a bírák részére történő 2020. évi
címadományozásról

a Győri Törvényszék területén
dr. Fodróczy Marianna, a Soproni Járásbíróság
elnökhelyettese,
a Kaposvári Törvényszék területén
dr. Éles Róbert, a Kaposvári
csoportvezetője,

Az Országos Bírói Tanács
2020. július 15-ei hatállyal

Járásbíróság

a Kecskeméti Törvényszék területén
dr. Herczeg Ilona, a Kecskeméti Járásbíróság bírája,
dr. Makra Zsuzsanna Anikó, a Kecskeméti
Járásbíróság csoportvezetője,
dr. Szél Napsugár Ágnes, a Kecskeméti Járásbíróság
bírája,

dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet, a Kúria bírája és
dr. Kurucz Krisztina, a Kúria bírája
részére kúriai tanácsos címet adományoz.
2020. július 15-ei hatállyal

a Miskolci Törvényszék területén
dr. Pálmai Szabolcs, a Miskolci Járásbíróság bírája,

dr. Kósa Judit, az Egri Törvényszék bírája
részére címzetes táblabíró címet adományoz.

a Pécsi Törvényszék területén
dr. Darvasi Szilvia, a Pécsi Járásbíróság bírája,
dr. Váradiné dr. Polányi Ágnes, a Pécsi Járásbíróság
bírája,

2020. július 15-ei hatállyal
a Balassagyarmati Törvényszék területén
dr. Csontos Katalin, a Salgótarjáni Járásbíróság
bírája,

a Szegedi Törvényszék területén
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Kardosné dr. Csorba Ágnes, a Szegedi Járásbíróság
bírája,
dr. Szalai-Nagy Andrea, a Szegedi Járásbíróság
bírája,

részére főtanácsos címet adományoz.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

a Székesfehérvári Törvényszék területén
dr. Kántor Veronika, a Székesfehérvári Járásbíróság
bírája,

73/2020. (V. 13.) OBT határozat
az igazságügyi alkalmazottak részére
történő 2020. évi címadományozásról

a Szolnoki Törvényszék területén
dr. Gyurkó Rita, a Jászberényi Járásbíróság bírája,
a Tatabányai Törvényszék területén
dr. Marton Gyöngyi, a Tatai Járásbíróság bírája,
dr. Rácz Júlia Ágnes, az Esztergomi Járásbíróság
elnökhelyettese,

Az Országos Bírói Tanács
2020. július 15-ei hatállyal
a Budapest Környéki Törvényszék területén
Gólya
Mária,
a
Nagykátai
Járásbíróság
irodavezetője,
Kökény
Jánosné,
a
Ceglédi
Járásbíróság
irodavezetője,
Deák Szilvia, a Monori Járásbíróság tisztviselője,
Jeneiné Elek Ildikó, a Budapest Környéki
Törvényszék főosztályvezetője,
Kollárné Doró Anita, a Váci Járásbíróság
irodavezetője,
Dvorcsák László, a Budapest Környéki Törvényszék
csoportvezetője,
Varga-Kőszegi Krisztina, a Budapest Környéki
Törvényszék tisztviselője,

a Veszprémi Törvényszék területén
dr. Tóth Ágnes Renáta, a Pápai Járásbíróság elnöke,
a Zalaegerszegi Törvényszék területén
dr. Tahin Szabolcs, a Zalaegerszegi Járásbíróság
bírája,
dr. Palkó Tamás, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája
részére
címzetes
adományoz.

törvényszéki

bíró

címet

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

a Debreceni Törvényszék területén
Nagy
Irén,
a
Debreceni
csoportvezetője,

72/2020. (V. 13.) OBT határozat
a bírósági titkárok részére történő 2020.
évi címadományozásról

Járásbíróság

a Fővárosi Törvényszék területén
Dudás
Erika,
a
Fővárosi
Törvényszék
főosztályvezetője,
Szabó
Katalin,
a
Fővárosi
Törvényszék
csoportvezetője,
Sztankó-Kovács Petronella Ibolya, a Budapesti XX.,
XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
bírósági ügyintézője,
Tamásiné Mács Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék
bírósági ügyintézője,
Török Katalin, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági ügyintézője,
Vas Katalin, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,

Az Országos Bírói Tanács
a Fővárosi Ítélőtábla területén
dr. Simon Krisztina, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági
titkára,
a Budapest Környéki Törvényszék területén
dr. Gyekiczky Melinda, a Dunakeszi Járásbíróság
bírósági titkára,
a Miskolci Törvényszék területén
dr. Matisz Ágnes, a Miskolci Járásbíróság bírósági
titkára,

a Győri Törvényszék területén
Cseh Németh Henrietta, a Győri Járásbíróság
bírósági ügyintézője,

a Tatabányai Törvényszék területén
dr. Munka Gábor, a Tatabányai Törvényszék
bírósági titkára

a Gyulai Törvényszék területén
Tarr Éva, a Gyulai Törvényszék irodavezetője,
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Gyulai

Törvényszék

a Kaposvári Törvényszék területén
Gaál Anita, a Siófoki Járásbíróság
ügyintézője,

Mezeiné Ferenc Bernadett, a Budapest Környéki
Törvényszék tisztviselője,
Horváth Enhmá, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselője,
Patainé Baranyai Rita Ivett, a Budapest Környéki
Törvényszék irodavezetője,

bírósági

a Kecskeméti Törvényszék területén
Törteli Tünde Ilona, a Kecskeméti Törvényszék
irodavezetője,

a Debreceni Törvényszék területén
Sándor Tiborné, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság
tisztviselője,
Gulyás Krisztina, a Debreceni Járásbíróság
irodavezetője,

a Miskolci Törvényszék területén
Ráczné Juhász Katalin, a Miskolci Törvényszék
bírósági ügyintézője,
Koltainé Kovács Annamária, a Miskolci Törvényszék
bírósági ügyintézője,

a Fővárosi Törvényszék területén
Bartha Tünde Éva, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezetője,
Felediné Szeleczky Zita Aurélia, a Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróság irodavezetője,
Gáspár Csaba István, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,
Gombos Istvánné, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettese,
Hajósné Forró Mária, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,
Heim Ágnes, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
tisztviselője,
Jakabné Kiss Zsuzsanna, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezetője,
Juhász
Istvánné,
a
Fővárosi
Törvényszék
tisztviselője,
Karakasné Simon Éva, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,
Kovács
Ágnes,
a
Fővárosi
Törvényszék
csoportvezetője,
Lénárd Melinda, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság tisztviselője,
Pauloviczné Hrobár Beáta, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,
Peneff Éva, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
dr. Pfeiferné Varga Anikó Anna, a Fővárosi
Törvényszék csoportvezetője,
Plutzer Mária, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetője,
Proksáné Szűcs Gabriella, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság tisztviselője,
Sebestyén Mária Magdolna, a Budai Központi
Kerületi Bíróság tisztviselője,
Surman Melinda, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
irodavezetője,
Szmolár Mária, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
Viszlóczki Lászlóné, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Béresné Gurbán Júlia, a Nyíregyházi Járásbíróság
irodavezetője,
Bakos
Beáta,
a
Nyíregyházi
Járásbíróság
irodavezetője,
a Pécsi Törvényszék területén
Soós Renáta, a Pécsi Törvényszék főosztályvezetőhelyettese,
a Szolnoki Törvényszék területén
Siposné Balku Erika, a Szolnoki Törvényszék
főosztályvezetője,
a Szombathelyi Törvényszék területén
Török Györgyné, a Szombathelyi Törvényszék
főosztályvezető-helyettese,
a Zalaegerszegi Törvényszék területén
Rettegi Miklós Imre, a Zalaegerszegi Törvényszék
főosztályvezetője,
Dallos László, a Zalaegerszegi Törvényszék
osztályvezető-helyettese
részére főtanácsosi címet adományoz.
2020. július 15-ei hatállyal
a Szegedi Ítélőtábla területén
Ördöghné Vörös Ágnes, a Szegedi Ítélőtábla
tisztviselője,
a Balassagyarmati Törvényszék területén
Molnárné Káplár Melinda, a Balassagyarmati
Törvényszék tisztviselője,
Simonné Oravecz Marianna, a Salgótarjáni
Járásbíróság tisztviselője,

a Győri Törvényszék területén
Somogyi
Ferencné,
a
Győri
Törvényszék
tisztviselője,
Mike Mónika, a Győri Törvényszék tisztviselője,

a Budapest Környéki Törvényszék területén
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a Kecskeméti Törvényszék területén
Drozdikné Korsós Erika, a Kecskeméti Törvényszék
tisztviselője,
Kómár
Eszter, a
Kecskeméti
Törvényszék
irodavezetője,

az Országos Bírósági Hivatalban
Klimaj Edina, az Országos Bírósági
csoportvezetője,
Fülöp Barbara, az Országos Bírósági
tisztviselője

a Miskolci Törvényszék területén
Kiss Csilla, a Miskolci Törvényszék tisztviselője,
Nagyné Kursinszky Veronika, a Miskolci Törvényszék
tisztviselője,
Pisákné Szücs Erzsébet, a Miskolci Törvényszék
tisztviselője,

részére tanácsos címet adományoz.

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Kónya Károly, a Fehérgyarmati
végrehajtási ügyintézője,

74/2020. (V. 13.) OBT határozat
a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2020. évi
adományozásáról

Járásbíróság

Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért
Oklevél elismerésben részesíti 45 éves bírósági
szolgálata alkalmából

a Szegedi Törvényszék területén
Katona Ildikó, a Szegedi Járásbíróság irodavezetője,
Balogh Magdolna, a Szegedi Törvényszék
tisztviselője,

Sólyomváriné dr. Csendes Máriát, a Szolnoki
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót,
valamint
Törőcsikné dr. Gulyás Gabriellát,
Törvényszék bíráját.

Szekszárdi

a

Szolnoki

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

a Székesfehérvári Törvényszék területén
Törökné Csernei Erika, a Bicskei Járásbíróság
irodavezetője,
Baloghné Fekete Henriett, a Székesfehérvári
Törvényszék tisztviselője,
Erdélyiné Fülöp Edit, a Székesfehérvári Törvényszék
tisztviselője,
Szabó-Koós Kinga, a Székesfehérvári Törvényszék
csoportvezetője
a Szolnoki Törvényszék területén
Katona István, a Jászberényi
irodavezetője,

Hivatal

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

a Pécsi Törvényszék területén
Zádori Istvánné, a Pécsi Törvényszék tisztviselője,
Kis Peti Eszter, a Pécsi Törvényszék tisztviselője,
Toldi Józsefné, a Siklósi Járásbíróság tisztviselője,

a Szekszárdi Törvényszék területén
Vecseiné Szarka Erika Anna, a
Törvényszék tisztviselője,

Hivatal

75/2020. (V. 25.) OBT határozat
a Bajor Igazságszolgáltatásért Érdemérem
adományozásához való hozzájárulásról
Az Országos Bírói Tanács hozzájárul ahhoz, hogy dr.
Turi Tamás a Pécsi Ítélőtábla megbízott elnöke és dr.
Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla tanácselnöke részére
a Bajor Állami Igazságügyi Miniszter a Bajor
Igazságszolgáltatásért
Érdemérem
elismerést
adományozza.

Járásbíróság

a Szombathelyi Törvényszék területén
Nardainé Cser Ibolya Mária, a Szombathelyi
Törvényszék tisztviselője,
Bálint Éva Mária, a Szombathelyi Törvényszék
irodavezetője,
Kómár Mária, a Körmendi Járásbíróság tisztviselője,

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

a Tatabányai Törvényszék területén
Lantai Erika, a Tatai Járásbíróság tisztviselője,
Balogh Beatrix, a Tatabányai Törvényszék
tisztviselője,

76/2020. (V. 25.) OBT határozat
a közhiteles nyilvántartások és
adatbázisok használatáról szóló 25/2019.
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(XI.14.) OBH utasítás véleményezéséről

79/2020. (V. 28.) OBT határozat
a Veszélyhelyzeti Kabinet által kiadott
javaslatokról

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a közhiteles nyilvántartások és
adatbázisok használatáról szóló 25/2019. (XI. 14.)
OBH utasítását támogatólag véleményezi.

Az Országos Bírói Tanács a Veszélyhelyzeti Kabinet
XVIII., XIX. és XX. számú javaslatainak tartalmával
egyetért.

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

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

77/2020. (V. 25.) OBT határozat
a fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről
és értékeléséről szóló 17/2019. (X.14.) OBH
utasítás módosításáról szóló OBH
utasítástervezet véleményezéséről

80/2020. (V. 28.) OBT határozat
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról szóló, a véleményező
összbírói értekezletekkel kapcsolatos
utasítás-tervezet véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről szóló
17/2019. (X. 14.) OBH utasítás módosításáról szóló
OBH utasítástervezetet támogatólag véleményezi
azzal, hogy a 17/2019. (X. 14.) OBH utasítás 28. § (1)
bekezdését akként lenne célszerű módosítani, hogy
a bíróság elnöke a szakvizsgára való felkészülésre
részvizsgánként
15
munkanap
munkaidőkedvezményt biztosíthat a bírósági fogalmazó
számára.

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
szóló, a véleményező összbírói értekezletekkel
kapcsolatos
utasítás-tervezetet
támogatólag
véleményezi.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

81/2020. (V. 28.) OBT határozat
a 62/2019. (XII. 11.) és a 70/2020. (V. 13.)
OBT határozatok módosításáról

78/2020. (V. 25.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesülésének mellőzéséről

Az Országos Bírói Tanács a 62/2019. (XII. 11.) számú
határozatában 2019. évben Juhász Andor-díj arany
fokozatában részesített dr. Kaszainé dr. Mezey
Katalin a Kúria nyugalmazott tanácselnöke
tekintetében feltünteti, hogy „kúriai tanácsos”. A
70/2020. (V. 13.) számú határozatából mellőzi a
Juhász Andor-díj bronz fokozatának ismételt
adományozását Adácsi Gabriella, a Budapesti XVIII.
és XIX. Kerületi Bíróság tisztviselője részére.

Az Országos Bírói Tanács akként dönt, hogy dr.
Veress Júlia, a Fővárosi Törvényszék bírája
felmentési idejére a munkavégzési kötelezettsége
alól nem mentesül.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke
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A VESZÉLYHELYZETI KABINET AJÁNLÁSAI
mintaszabályzat
figyelembevételét.

A Veszélyhelyzeti Kabinet
XVII. számú javaslata
az iratkarantén időtartamának
módosításáról

rendelkezéseinek

a

Melléklet külön dokumentumban található

A rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt az Országos
Bírósági Hivatalhoz érkezett papíralapú iratok
kezelésének különleges szabályairól, valamint az
iratok elektronikus kezelésének rendjéről szóló
42.SZ/2020. (III. 26.) OBHE határozatával az
Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
elnöke az OBH-ban és a bíróságokon meghatározott
papíralapú iratok különleges kezelési szabályainak
(ún. iratkarantén) bevezetéséről rendelkezett.

A Veszélyhelyzeti Kabinet
XIX. számú javaslata
a bírósági épületbe belépő személyeknek
szóló felhívásról
A veszélyhelyzet megszűnésével az egészségügyi
készenlét idejére a Veszélyhelyzeti Kabinet
egyhangúlag

A papíralapú iratok kezelésének felgyorsítása
érdekében – a hatályban lévő járványügyi
intézkedések
szem előtt
tartásával
–
a
Veszélyhelyzeti Kabinet az Országos Bírósági Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 13/A. § (2) bekezdése
alapján

javasolja
a bírósági épületbe belépő személyeknek szóló
felhívás meghatározásakor a melléklet szerinti
mintafelhívás figyelembevételét.
Melléklet külön dokumentumban található

javasolja
az OBH elnökének, hogy az iratkarantén idejét a
hivatkozott OBHE határozatban rögzített hét napnál
rövidebb időtartamban határozza meg.

A Veszélyhelyzeti Kabinet
XX. számú javaslata
az ügyfelek tájékoztatásáról

A Veszélyhelyzeti Kabinet
XVIII. számú javaslata
a bírósági épületekben tartózkodás
szabályairól

A veszélyhelyzet megszűnésével az egészségügyi
készenlét idejére a Veszélyhelyzeti Kabinet
egyhangúlag

A veszélyhelyzet megszűnésével az egészségügyi
készenlét idejére a Veszélyhelyzeti Kabinet
egyhangúlag

az ügyfelek tájékoztatásának meghatározásakor a
melléklet
szerinti
mintatájékoztató
figyelembevételét.

javasolja

Melléklet külön dokumentumban található

javasolja
az épülethasználat és az épületben tartózkodás
szabályai meghatározásakor a melléklet szerinti
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bírói tisztségéből felmentette.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

dr. Bajcsi Anikót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
Báderné dr. Szakter Gabriellát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját,
Fintáné dr. Vásárhelyi Juliannát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját,
dr. Horváth Eszter Máriát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Osztheimer Katalint, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Varga Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Tóth Miklós Ferencet, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Zétényi Andrást, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Vida Adrienne-t, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2020. március 26. napjával,
dr. Imre Júliát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2020.
június 5-ei hatállyal
- lemondására figyelemmel –
dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet Mártát, a Pesti
Központi Kerületi Bírósági csoportvezető bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2020. szeptember 5.
napjával,
Samkóné dr. Győr Máriát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót 2020. szeptember 11.
napjával,
dr. Kopinja Máriát a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra beosztott törvényszéki bírót
2020. szeptember 13. napjával,
dr. Csányi Terézia Katalint, a Fővárosi Ítélőtábla
bíráját 2020. szeptember 19. napjával,
dr. Pardy Annamáriát, a Debreceni Törvényszék
tanácselnökét,
címzetes
táblabírót
2020.
szeptember 21. napjával,
dr. Morócz Emilt a Székesfehérvári Törvényszék
tanácselnökét,
címzetes
táblabírót
2020.
szeptember 25. napjával,
dr. Hegedűs Máriát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját,
címzetes kúriai bírót 2020. szeptember 26. napjával
dr. Molnár Gábor Miklóst a Kúria tanácselnökét
2020. szeptember 29-ei hatállyal,
dr. Sós Józsefet, a Szegedi Törvényszék bíráját 2020.
október 15. napjával,
dr. Bana Imrét, a Szolnoki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökét, címzetes táblabírót
2020. október 15. napjával

2020. május 1. napjától,
dr. Ódor Évát, a Tatabányai Járásbíróság bíráját,
dr. Péter-Szabó Tamást, a Kisvárdai Járásbíróság
bíráját
2020. május 15. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.
dr. Elek Barbara Szonját, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Csépány Kristóf Gergelyt, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárát
2020. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá kinevezte.
dr. Balajthy Dóra Ágnest, a Pécsi Tankerületi
Központ jogi referensét
2020. április 15. napjától 2023. április 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá kinevezte.

- a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel,
dr. Kolossay Éva Hajnalkát, a Sátoraljaújhelyi
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót
2020. szeptember 23. napjával
dr. Potyesz Erikát, a Debreceni Törvényszék bíráját
2020. október 2. napjával,
dr. Juhász Zsuzsannát, a Szegedi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2020. október
15. napjával
– nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel
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KIJELÖLÉSEK

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

173.E/2020. (IV. 1.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

198.E/2020. (V. 6.) OBHE határozat
2020. május hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján,
hozzájárulásával, dr. Kerékgyártó-Minda Mária
Juditot, a Veszprémi Törvényszék bíráját – a
Kecskeméti Törvényszékre történő kirendelése
idejére - 2020. április 1. napjától 2020. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra munkaügyi ügyekben
eljáró bíróvá kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (9) bekezdésének b)
pontja, valamint a bírák jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174.
§ (2) bekezdése alapján
- dr. Karácson Évának, a Szolnoki Törvényszék
bírájának 2020. május 1. napjától
címzetes táblabíró címet,

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

- dr. Tóth Istvánnak, az Egri Járásbíróság bírájának
2020. május 1. napjától, és
- dr. Budaházi Ágnesnek, a Ceglédi Járásbíróság
bírájának 2020. május 5. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

174.E/2020. (IV. 2.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

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

Dr. Őri Zsófiát, a Sárvári Járásbíróság bíráját, a
Szombathelyi Törvényszék illetékességi területére
2020. május 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.

226.E/2020. (V. 19.) OBHE határozat
kötelezően adományozandó bírói címekről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (9) bekezdésének b)
pontja, valamint a bírák jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174.
§ (2) bekezdése alapján

184.E/2020. (IV. 16.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének módosításáról

- dr. Réthy Editnek, a Fővárosi Törvényszék bírájának
2019. szeptember 1. napjától,
- dr. Fábián Juditnak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának 2020. február 1. napjától,
- dr. Kovács Máriának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának 2020. március 1. napjától
címzetes táblabíró címet,

A bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró
kijelöléséről szóló 238.E/2019. (IV. 25.) OBHE
határozatot akként módosítom, hogy dr. Kerekes
Andrea Zsuzsannát, a Balassagyarmati Törvényszék
bíráját 2020. május 5. napjától – hozzájárulásával, a
bíróság elnökének javaslatára – a Balassagyarmati
Törvényszék illetékességi területére jelölöm ki
bírósági közvetítővé.

- dr. Imre Péternek, a Bicskei Járásbíróság elnökének
2020. május 1. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr.
Szabó Krisztián Tibort, a Győri Törvényszék katonai
bíráját 2020. május 15. napjától fiatalkorú elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

185.E/2020. (IV. 21.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr.
Csépány Kristóf Gergelyt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját, 2020. május 1. napjától 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

KIRENDELÉSEK

120.E/2020. (III. 6.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról

190.E/2020. (IV. 27.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr.
Bakos Mariannt, a Pécsi Járásbíróság bíráját, 2020.
május
1.
napjától
fiatalkorú
elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

1. dr.

Rák-Fekete
Edinának,
a
Fővárosi
Törvényszék bírájának, – eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül, - 2020.
március 16. napjától 2020. december 31.
napjáig,

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

2. dr. Bleier Juditnak, a Fővárosi Ítélőtábla

193.E/2020. (IV. 29.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

bírájának, – eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül, - 2020. április 1. napjától
2020. április 30. napjáig,

3. dr. Parlagi Mátyásnak, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesének,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján –
hozzájárulásával – dr. Ócsai Beatrixot, a Fővárosi
Ítélőtábla bíráját, a Kúriára 2020. május 1. napjától
2020. december 31. napjáig történő kirendelése
időtartamára közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

4. dr. Farkas Antóniának és
5. dr. Pap Eszternek, a Fővárosi Törvényszék
bíráinak,

6. dr. Bajnok István Sándornak, a Győri Ítélőtábla
bírájának,

7. dr. Csiki Bencének, a Debreceni Járásbíróság
bírájának,

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

8. dr. Fekete Orsolyának, a Veszprémi Törvényszék

bírájának,
– eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása
nélkül, - 2020. április 1. napjától 2020. június 30.
napjáig terjedő időszakra a Kúriára történő
kirendelésüket meghosszabbítom.

209.E/2020. (V. 8.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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150.E/2020. (III. 19.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről

szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében hozzájárulásukkal,

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 – hozzájárulásukkal
– Mészárosné dr. Szabó Juditot, a Fővárosi
Törvényszék tanácselnökét és dr. Nagy Szabolcsot, a
Fővárosi Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési
tevékenységük megtartása nélkül – 2020. április 1.
napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
időszakra a Kúriára kirendelem.

dr. Böröcz Ibolya Klárát, a Kaposvári Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét,
dr. Imre Zitát, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnökét és
Hegedűsné dr. Uhrin Andreát, a Szekszárdi
Törvényszék bíráját
– eredeti ítélkezési tevékenységük részbeni
megtartása mellett – a Pécsi Ítélőtáblára 2020.
április 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig
terjedő időszakra kirendelem.

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

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

152.E./2020. (III. 19.) OBHE határozat
bírák Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének megszüntetéséről

176.E/2020. (IV. 3.) OBHE határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendelésének megszüntetéséről

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
– kérelemre –

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 – kérelemre – Farkasné
dr. Kramolis Andreának, a Kecskeméti Törvényszék
bírájának
a
Szegedi
Ítélőtáblára
történő
kirendelését
2020.
április
15.
napjával
megszüntetem.

dr. Jávori Tündének, az Egri Törvényszék
tanácselnökének,
dr. Stál Józsefnek, a Nyíregyházi Törvényszék
bírájának,
dr. Szrogh Csabának, a Miskolci Törvényszék
bírájának,

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

a Debreceni Ítélőtáblára történő kirendelését 2020.
március 31. napjával megszüntetem.

182.E/2020. (IV. 15.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

Dr. Senyei György 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)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával – dr. Tóth Gabriella Teréziát, a
Fővárosi Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2020. május 1.

153.E/2020. (III. 19.) OBHE határozat
bírók Pécsi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
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napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

- dr. Szimicsku Editnek, a Veszprémi Törvényszék
bíráinak és
- dr. Laczkó Henriettnek, a Veszprémi Járásbíróság
bírájának

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

2020. május 1. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időszakra a Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésüket meghosszabbítom.

187.E/2020. (IV. 24.) OBHE határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

Dr. Senyei György 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)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával – dr. Matisz Natáliának, a
Debreceni Járásbíróság bírájának – eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2020. június 1.
napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
időszakra
az
Egri
Törvényszékre
történő
kirendelését meghosszabbítom.

196.E/2020. (V. 4.) OBHE határozat
bírók Győri Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján, hozzájárulásukkal,
- dr. Mózsa Gábort, a Győri Törvényszék bíráját
2020. június 1. napjától 2020. július 31. napjáig,
- dr. Bors Szilviát, a Győri Törvényszék bíráját 2020.
augusztus 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig
és
- dr. Drescher Katalint, a Győri Törvényszék bíráját
2020. október 1. napjától 2020. november 30.
napjáig terjedő időszakra, eredeti ítélkezési
tevékenységük részbeni megtartása mellett a Győri
Ítélőtáblára kirendelem.

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

194.E/2020. (IV. 29.) OBHE határozat
bírák Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

Dr. Senyei György 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)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében,
hozzájárulásukkal
–
eredeti
ítélkezési
tevékenységük részbeni megtartása mellett –

197.E/2020. (V. 5.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

- Dülkné dr. Pintér Zsuzsannának, a Veszprémi
Törvényszék tanácselnökének,
- Bogdánné dr. Gremsperger Andreának és
- dr. Solymosi Istvánnak, a Veszprémi Törvényszék
bíráinak

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. Raczky Katalinnak, a Fővárosi
Törvényszék bírájának 2020. július 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időtartamra – eredeti
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – a

2020. május 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időszakra,
- dr. Bótor Szabolcsnak,
- dr. Szakács Katalinnak,
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történő

kirendelését

126.E/2020. (III. 11.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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

Dr. Nagyváradi Izolda Anikót, a Dunakeszi
Járásbíróság bíráját, a Budapest Környéki
Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a
Szentendrei Járásbíróság elnökhelyettesévé történő
kinevezésére tekintettel - a Bjt. 34. § (1) bekezdése
alapján 2020. március 16. napjától a Szentendrei
Járásbíróságra áthelyezem.

210.E/2020. (V. 11.) OBHE határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

Dr. Senyei György 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)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával – dr. Szőllősiné dr. Tóth
Zsuzsannának,
a
Szegedi
Törvényszék
tanácselnökének – eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – a Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendelését 2020. június 2. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbítom.

175.E/2020. (IV. 3.) OBHE határozat
bírák áthelyezéséről
Dr. Hánzli Jánost, a Szigetvári Járásbíróság elnökét
és dr. Tóth Andrást, a Mohácsi Járásbíróság bíráját, a
Pécsi Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a
Pécsi
Járásbíróság
elnökévé,
illetve
elnökhelyettesévé történő kinevezésükre tekintettel
- a Bjt. 34. § (1) bekezdése alapján 2020. május 1.
napjától a Pécsi Járásbíróságra áthelyezem.

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

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

EGYÉB HATÁROZATOK
188.E/2020. (IV. 24.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

83.E/2020. (II. 21.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszüntetéséről és a
Fővárosi Ítélőtáblára történő beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Félegyházy Megyesy Fatime Máriát, a Budapest
Környéki Törvényszék bíráját, 2020. május 1.
napjától határozatlan időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Cserni János Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását
2020. február 29. napjával megszüntetem és 2020.
március 1. napjával a Fővárosi Ítélőtáblára
beosztom.

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

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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189.E/2020. (IV. 27.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

212.E/2020. (V. 14.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszüntetéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

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.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Buzás Brigitta Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását
- a beosztás lejáratára tekintettel - 2020. május 31.
napjával megszüntetem és 2020. június 1. napjával
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati
helyére, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
beosztom.

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

195.E/2020. (V. 4.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

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

213.E/2020. (V. 14.) OBHE határozat
elnöki biztos kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Zajácz Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját 2020.
május 15. napjától határozatlan időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
6/A. §-a alapján az alábbiakat rendelem el.

211.E/2020. (V. 14.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszüntetéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

2. Az elnöki biztos feladata az Országos Bírósági
Hivatal (a továbbiakban: OBH) az informatikai és
elektronikus eljárásokkal kapcsolatos valamennyi
tevékenységének ellenőrzésére és koordinálására
kiterjed.

1. Dr. Péter Zoltán Jánost, az Országos Bírósági
Hivatal főosztályvezető-helyettesét, 2020. május 26.
napjától az informatikáért és az elektronikus
eljárásokért felelős elnöki biztossá nevezem ki.

3. Az elnöki biztos kinevezésének időtartama három
hónap.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Biró Diána Eszter Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását
- a beosztás lejáratára tekintettel - 2020. május 31.
napjával megszüntetem és 2020. június 1. napjával
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati
helyére, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
beosztom.

4. Az elnöki biztos által utasítható és ellenőrizhető
szervezeti egység az Informatikai Főosztály és az
Elektronikus Eljárások Főosztálya.
5. Az elnöki biztos és a szervezeti egység vezetője
kötelesek a feladatok végrehajtása során
együttműködni
és
egymást
kölcsönösen
tájékoztatni.

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

6. Az Informatikai Főosztály és az Elektronikus
Eljárások Főosztálya vezetői az elnöki biztos útján
tartják a kapcsolatot az informatikáért és az
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elektronikus eljárásokért felelős elnökhelyettessel,
illetve az Elnöki Kabineten keresztül az OBH
elnökével.

határozatlan időre a Fővárosi
Közigazgatási
Kollégiumába
munkakörbe,

7. Az elnöki biztos a feladata ellátásáért nem
részesül céljuttatásban.

kijelölte
dr. Farkas Gabriellát és
dr. Fehér Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék bíráit
2020. április 1. napjától nyomozási bírói feladatok
ellátására.

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

A Győri Ítélőtábla elnöke kinevezte
dr. Bartus Erikát, a Tatabányai Törvényszék
tanácselnökét 2020. május 1. napjától határozatlan
időre a Győri Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiumába
tanácselnöki munkakörbe.

241.E/2020. (V. 28.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A Gyulai Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Macsári Józsefet, a Szeghalmi Járásbíróság
bíráját 2020. március 30. napjától nyomozási bírói
feladatok ellátására.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Antal Veronika, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró, hivatali beosztását 2020. június 1.
napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

A Pécsi Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Bakos Mariannt, a Pécsi Járásbíróság bíráját
2020.
május 1. napjától határozatlan időre
nyomozási bírói feladatok ellátására.

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

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

A Kúria elnöke kinevezte
dr. Baloginé dr. Faiszt Juditot és
dr. Puskás Pétert, a Kúria bíráit 2020. május 15.
napjától határozatlan időre a Kúria Polgári
Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe,
dr. Feleky Istvánt, a Kúria bíráját 2020. május 15.
napjától határozatlan időre a Kúria Büntető
Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe.

PÁLYÁZATOK

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke kinevezte

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Vörösmarty-Molnár Dórát 2020. április 1.
napjától határozatlan időre a Fővárosi Ítélőtáblára
bírósági titkári munkakörbe.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Remes Gábort, a
csoportvezetőjét
2020.

Törvényszék
tanácselnöki

Fővárosi Törvényszék
április 1.
napjától
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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 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.

A bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
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.
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3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
http://birosag.hu/palyazatok/biroipalyazatok/segedlapok található.
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

szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása
során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet.
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

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

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 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,

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
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- a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- 2 db fényképet,
érvényes
pályaalkalmassági
összefoglaló
véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
pályaalkalmassági
összefoglalóval
nem
rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1)
bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM
együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való
hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
továbbá a 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.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

200.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

199.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest
Környéki
Törvényszék
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

−

−
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vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

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

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

202.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Fővárosi Törvényszék általános
elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról

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

201.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék
elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi
Törvényszék általános elnökhelyettesi tisztségére
pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

−

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Az
Országos
Bírósági
Hivatal
elnöke
a
Balassagyarmati
Törvényszék
elnökhelyettesi
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

203.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári bírói gyakorlat és a civilisztika területén
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

−

−
−

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

205.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Budapest-Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a BudapestKörnyéki Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére
pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

204.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettesi állásának
pályázati kiírásáról
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A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

−
−

−

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári vagy gazdasági vagy munkaügyi ügyszakos
bírói gyakorlat és a civilisztika területén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

−

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

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

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

207.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Gyulai Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

206.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Győri Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának
pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Gyulai
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
büntetőbírói gyakorlat és a büntetőjog területén
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
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A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

−

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

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

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

215.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

208.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Nyíregyházi
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
büntetőbírói gyakorlat és a büntetőjog területén
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

−
−

évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

−
−

−

megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

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

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

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

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

217.E/2020. (V. 19) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnöki
állásának
pályázati kiírásáról

216.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Nyíregyházi
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Miskolci
Törvényszék Gazdasági Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
gazdasági ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

−

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Ítélőtábla elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

218.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Nyíregyházi
Törvényszék Gazdasági Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
gazdasági ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

−

−

megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

−

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

220.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

219.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnöki állásának
pályázati kiírásáról
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A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári vagy gazdasági vagy munkaügyi ügyszakos
bírói gyakorlat és a civilisztika területén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

−

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

−

megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

−

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

222.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Győri Ítélőtábla elnökhelyettesi
állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Ítélőtábla elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

221.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettesi
állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Ítélőtábla elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
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−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

−

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

224.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

223.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Miskolci Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Miskolci
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

−

megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,

−

a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
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A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

234.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

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

A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári
Kollégium 10. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent az
egészségügyi szolgáltatókkal szemben indított és a
baleseti kártérítési perekben szerzett gyakorlat.

225.E/2020. (V. 19.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja 14.00 óra.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi
Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
munkaügyi bírói gyakorlat és a munkajog területén
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

−

megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,

−

kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul
a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

−

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

235.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre
A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári
Kollégium 12. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
közigazgatási, bírósági, ügyészségi jogkörben
okozott kártérítési perekben szerzett gyakorlat.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja 14.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

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

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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236.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

238.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 102. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 104. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül a
legalább 10 éves közigazgatási bírói gyakorlattal és
ezen belül a pénzügyi perek területén tapasztalattal
rendelkező pályázó.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül a
legalább 10 éves közigazgatási bírói gyakorlattal és
ezen belül közigazgatási fellebbviteli tapasztalattal
rendelkező pályázó.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja 14.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja 14.00 óra.

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

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

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

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

237.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

239.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 103. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 105. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül a
legalább 10 éves közigazgatási bírói gyakorlattal és
ezen belül közigazgatási fellebbviteli tapasztalattal
rendelkező pályázó.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül a
legalább 10 éves közigazgatási bírói gyakorlattal és
szakmai vezetői tapasztalattal rendelkező pályázó.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja 14.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja 14.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:

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

Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Kúria
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő
feladat és felelősségi köröknek,
− a Kúria elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a Kúria 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.

245.E/2020. (VI. 2.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre
A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy büntető
ügyszakos járásbírósági bírói (Nyomozási Bírói
Csoport 326. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. július 2. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.)
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúria elnökhelyettesi álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria
vezetésében elnökhelyettesként ellátni kívánt
tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a
Büntető Kollégium működésére vonatkozó
elképzeléseit és ezzel összefüggésben a Kúria
működésére vonatkozó elképzeléseit és terveit.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a kúriai
bírói gyakorlat, valamint a bírósági igazgatás
terén szerzett tapasztalat.
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 Kúria
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok
megvalósításának
ütemezését.
Ezen

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári
Kollégiumának Gazdasági Szakágában
tanácselnöki (96. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban
foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat
tartamának, valamint a gazdálkodó szervezetek
egymás közötti jogvitáinak elbírálásában szerzett
másodfokú
ítélkezési
gyakorlatnak
van
jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,

60

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/5. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

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

tartamának, valamint az igazgatási területen
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 Budapest
Környéki Törvényszék működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését.
Ezen
terveket
úgy
kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a törvényszék 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.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
A Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 16.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. július 3. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapest
Környéki
Törvényszék
Elnöki
Titkársága (1146 Budapest, Thököly út 97-101.).

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiumában tanácselnöki (20. számú)
álláshelyének betöltésére

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Dunakeszi Járásbíróság elnökhelyettesi
(96. számú) állásának betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban
foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban
foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat
tartamának, valamint az igazgatási területen
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 Budapest
Környéki Törvényszék működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését.
Ezen
terveket
úgy
kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a törvényszék 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.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróság
elnöki (274. számú) állásának betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves
tényleges bírói működési gyakorlata van.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban
foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat
tartamának, valamint az igazgatási területen
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 pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek
− 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. július 3. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapest
Környéki
Törvényszék
Elnöki
Titkársága (1146 Budapest, Thököly út 97-101.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30.
A pályázat beadásának helye:
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Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

2020. június 30. 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
polgári ügyszakos csoportvezető-helyettesi
(Polgári Csoport 593. számú) álláshelyének
betöltésére

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Debreceni Törvényszék gazdasági
ügyszakos tanácselnöki (17. számú)
álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti 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 töltheti 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
− 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.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek
− 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:

A pályázat beérkezésének határideje:
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2020. június 30. napja

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30.

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

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

Az Egri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Hevesi Járásbíróság elnöki (29. számú)
álláshelyének betöltésére

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pécsi Járásbíróság csoportvezető bírói
(42. 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 töltheti 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
− 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.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek
− 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
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A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szigetvári Járásbíróság elnöki (40. 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.

A Pécsi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Komlói Járásbíróság elnöki (39. 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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. napja
A pályázat beadásának helye:
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).
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A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszék polgári ügyszakos
tanácselnöki (10. számú) álláshelyének
betöltésére

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Járásbíróság Szabálysértési
Csoport büntető ügyszakos csoportvezető
bírói (65. számú) álláshelyének betöltésére

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

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

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki
Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú
terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek
− 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.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy
azok megfeleljenek
− 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. július 20. napja
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki
Szolnok, Kossuth L. út 1.).

Titkárság

A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki
Szolnok, Kossuth L. út 1.).
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EGYÉB PÁLYÁZATOK
−
−

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
európai jogi szaktanácsadó tisztség
betöltésére

−

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék
nélküli) illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
- 2 büntető ügyszakos

utasítás 3. számú melléklete szerinti szakmai
önéletrajzot,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok
másolatát,
a
szakjogászi
és
egyéb
szakirányú
végzettséget, tudományos fokozatot igazoló
dokumentumok másolatát (amennyiben azzal
rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik,
valamint hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a
koordinátorral vagy a koordinátorhelyettesekkel.

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos
- 1 büntető ügyszakos

2020. július 6. napja

a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 polgári-gazdasági ügyszakos

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot
támogatja-e.
A
kollégiumvezetői
vélemény
beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos
- 1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának
illetékességi területén
-1 közigazgatási ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos

HÍREK

európai jogi szaktanácsadó bírói tisztség
betöltésére.

Bírósági igazolványok érvénytelenítése

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,
− akinek az európai uniós jog területén magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak,
− valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek
valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú államilag elismert komplex
(korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő
nyelvtudással rendelkezik.

Benczéné dr. Matkócsik Ágnes Tímeának, a Fővárosi
Törvényszék bírájának az AA 114631 számú,
Dr. Holló Anikónak, az Érdi Járásbíróság bírájának AA
114030 számú bírói,
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázathoz csatolni kell
− az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH
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