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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
urnát az értekezletet
semmisíteni.

UTASÍTÁSOK

követően

meg

kell

(7) A véleményező összbírói értekezlet lebonyolítása
során
szavazófülke
és
iratkarantén
nem
alkalmazható.

19/2020. (VI. 4.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról

(8)
Amennyiben
a
véleményező
összbírói
értekezleten a szavazás elektronikus úton történik,
a szavazás során alkalmazott eszközök érintési
felületeinek fertőtlenítése kötelező.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában adott felhatalmazás alapján a következő
normatív utasítást adom ki:

3. § (1) Az Igsz. 40/A. § (1) bekezdése szerinti vezetői
álláshely betöltése céljából a Bírósági Közlönyben
közzétett és lejárt határidejű pályázattal érintett
bíróság elnöke a véleményező összbírói értekezletet
2020. június 15. napjáig köteles összehívni. (2) A 2.
§-ban meghatározott követelmények megtartásáért
a pályázattal érintett bíróság elnöke felel.

1. § 2020. július 15. napjáig a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Igsz.)
rendelkezéseit az ezen utasításban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba, és 2020. július 15. napján hatályát veszti.

2. § (1) Véleményező összbírói értekezletet csak a
járványügyi
intézkedések
megtartásával,
elsődlegesen szabad térben lehet tartani,
amennyiben a jelenlévők között a legalább
kétméteres
szociális
távolság
megtartása
biztosítható.

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

20/2020. (VI. 4.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
módosításáról

(2) Zárt épületrészben véleményező összbírói
értekezlet akkor tartható, ha az (1) bekezdésben
meghatározott követelményeken túl a levegő
fertőtlenítése is biztosított.
(3) A véleményező összbírói értekezleten csak a
meghívóban
szereplő,
előre
meghatározott
időpontra megérkezett bíró vehet részt. A
véleményező összbírói értekezlet befejezését
követően a résztvevő köteles a helyszínt
haladéktalanul elhagyni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

(4) A véleményező összbírói értekezlet résztvevői
számára a szájmaszk használata kötelező.

1. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH SZMSZ) 1. § (6)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A véleményező összbírói értekezlet során csak
saját toll használható. A szavazás és a szavazat
leadása során a gumikesztyű használata kötelező.

„(6) Az OBH szervezeti egységei:
a) az OBH elnöke mellett működő, főosztályi
jogállású Elnöki Kabinet,

(6) A véleményező összbírói értekezlet során
papírból készült aláíróív és urna használható. Az
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b) a főosztályok,
c) a főosztályi jogállású Magyar Igazságügyi
Akadémia (a továbbiakban: MIA),
d) az osztályok,
e) irodák és
f) titkárságok.
Főosztályok és osztályok működhetnek az elnök
vagy az elnökhelyettesek közvetlen felügyelete alatt.
Osztályok a főosztályokon belül önálló szakmai vagy
funkcionális tevékenységgel is működhetnek.”

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

21/2020. (VI. 4.) OBH utasítás
a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról,
képzéséről és értékeléséről szóló
17/2019. (X. 14.) OBH utasítás
módosításáról

(2) Az OBH SZMSZ 6. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) Az OBH elnökhelyettesei közvetlenül felügyelik
az OBH elnöke határozatában megjelölt szervezeti
egységek munkáját, döntenek a hatáskörükbe utalt
egyéb kérdésekben.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában, valamint az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a bírósági
fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló
11/1999. (X. 6.) IM rendeletben foglaltakra – a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában és
(7) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következő normatív
utasítást adom ki:

2. § (1) Az OBH SZMSZ 3. melléklet A) pont (1)-(2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OBH elnöke az OBH valamennyi szervezeti
egységének tevékenységét illetően döntési jogkört
és általános felügyeletet gyakorol. Az OBH elnöke
rendelkezhet úgy, hogy egy szervezeti egység a
közvetlen felügyelete alatt áll.
(2) Az OBH elnökhelyettese közvetlenül felügyeli az
OBH elnökének határozatában megjelölt szervezeti
egységeket. Felügyeleti tevékenysége gyakorlása
során az érintett szervezeti egység esetében
közvetlen szakmai irányítási, döntési, utasítási és
ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.”

1. § Hatályát veszti a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről szóló
17/2019. (X. 14.) OBH utasítás (a továbbiakban:
Szabályzat)
1. 1. §-a,

(2) Az OBH SZMSZ 3. melléklet B) pont (6)-(7)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az OBH elnöke a közvetlen felügyelete és az
elnökhelyettesek közvetlen felügyelete alatt álló
szervezeti egységeket illetően közvetlen döntési,
utasítási jogkörrel rendelkezik.
(7) Az elnökhelyettesek közvetlen felügyelete alá
tartozó szervezeti egységek vezetői kötelesek
tájékoztatni az elnökhelyetteseket az elnöktől
kapott közvetlen utasításról.”

2.

2. § (2) bekezdése,

3.

3. § 1-5. és 7-15. pontja,

4.

4-5. §-ai,

5.

6. § (3) bekezdése,

6.

6. § (4) bekezdés a) pontja,

7.

6. § (5) bekezdése,

8.

7. §-a,

9.

9. §-a,

10. 11. §-a,
11. 12. § (1) bekezdése,
12. 12. § (3) bekezdése,
13. 12. § (5)-(6) bekezdése,

(3) Hatályát veszti az OBH SZMSZ
a) 3. melléklet A) pont (4) bekezdése,
b) 3. melléklet B) pont (1) bekezdése
c) 3. melléklet B) pont (9) bekezdése.

14. 13. § (1) bekezdés f)-g) pontja,
15. 13. § (4)-(8) bekezdése,
16. 14. § (1)-(3) bekezdése,
17. 14. § (6) bekezdése,
18. 15. § (5) bekezdése,
19. 15. § (7) bekezdése,
20. 16. § (3) bekezdése,
21. 17. § (3) bekezdése,
8
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22. 17. § (5)-(6) bekezdése,

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

23. 18. §-a,
24. 20. §-a,

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

25. 22. § (2) bekezdése,
26. 22. § (4)-(6) bekezdése,
27. 23-24. §-a,
28. 25. § (8) bekezdése,
29. 27. §-a,

22/2020. (VI. 30.) OBH utasítás
a bírósági határozatok anonimizálásával
és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok
végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH
utasítás módosításáról

30. 29. § (4) bekezdése,
31. 1-6. melléklete,
32. 8-9. melléklete.
2. § A Szabályzat 13. § (1) bekezdés d)-e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A joggyakorlati beosztást a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM
rendelet 8. § (3) bekezdésében foglaltak alapján úgy kell
elkészíteni, hogy a bírósági fogalmazó legalább]
„d) közigazgatási vagy munkaügyi ügyszakban 3
hónapot;
e) bírósági titkár mellett polgári nemperes és
végrehajtási, illetve büntető nemperes és
szabálysértési ügyszakban összesen 3 hónapot;”
[töltsön el.]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:
1. § (1) A bírósági határozatok anonimizálásával és
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló
feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.)
OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 20. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Szabályzat 13. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A bírósági fogalmazó a joggyakorlat során
fennmaradó fakultatív időt – a hivatali érdek szem
előtt tartásával – lehetőleg a választásának
megfelelően egy vagy több ügyszakban töltheti el.”

„(2) A 2020. december 31. előtt keletkező
anonimizálási kötelezettség esetén a 13/2016. (XII.
22.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók azzal,
hogy az elsőfokú ügyekben hozott határozatot
lehetőség van az ITR rendszerbe bemásolni, és a
jelen szabályzat szerint anonimizálni, ez azonban az
anonimizálási kötelezettség keletkezéséről szóló
értesítési kötelezettséget nem érinti. A 2020. január
1. napja után meghozott határozatok esetében jelen
szabályzat rendelkezései szerint az ITR-ben való
hozzáférhetővé tétel érdekében az anonimizálást el
lehet végezni.”

4. § A Szabályzat 22. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság elnöke a jogalkalmazási ismeretek
rendszerezése és elmélyítése érdekében a (7)
bekezdésben
foglaltak
figyelembevételével
önállóan meghatározza a tanulókörök rendjét,
időpontját és tematikáját.”
5. § A Szabályzat 25. § (9) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(9) A bírósági fogalmazó részére a 7. melléklet
szerinti értékelést be kell mutatni, amelyre írásban
észrevételt tehet.”

(2) A Szabályzat 20. § (4) bekezdésben a „2020. július
1-jét” szövegrész helyébe a „2021. január 1-jét”
szöveg lép.
2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

6. § A Szabályzat 28. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság elnöke a szakvizsgára való
felkészülésre részvizsgánként 15 munkanap
munkaidő-kedvezményt biztosíthat a bírósági
fogalmazó számára.”

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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104.SZ/2020. (V. 29.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

HATÁROZATOK

101.SZ/2020. (V. 28.) OBHE határozata
egyes OBHE határozatok hatályon kívül
helyezéséről

Az Kecskeméti Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2012.El.II.H.23/25/III. számon 2020.

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

május 15.
jóváhagyom.

napján

benyújtott

módosításait

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

Hatályát veszti
1. a Veszélyhelyzeti Kabinet létrehozásáról szóló
36.SZ/2020. (III. 16.) OBHE határozat,

105.SZ/2020. (VI. 2.) OBHE határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése
alapján az egyes bíróságokhoz megválasztandó
ülnökök számát az alábbiak szerint állapítom meg:

3. a veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről
és a bírósági épületek használati rendjéről szóló
47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozat,
4. a bírósági épületekben tartózkodás rendjének
veszélyhelyzet idejére történő szabályozásáról szóló
49.SZ/2020. (IV. 3.) OBHE határozat,

Pesti Központi Kerületi Bíróság 5 fő ülnök,
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 1 fő a Be. 680.
§ (5) bekezdésének megfelelő ülnök.

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

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

6. a személyes munkavégzésre kötelezett bírák és
igazságügyi
alkalmazottak
lakhelyelhagyási
igazolásának kiállításáról szóló 53.SZ/2020. (IV. 10.)
OBHE határozat,

106.SZ/2020. (VI. 3.) OBHE határozat
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézményeknek az eszközök és források
értékelésére vonatkozó szabályairól

7. a Veszélyhelyzet alatt az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesei által felügyelt szervezeti egységek
meghatározásáról és az iratok beterjesztésének
rendjéről szóló 54.SZ/2020. (IV. 15.) OBHE határozat.

1.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés
b) és (3) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról
szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás 29. §-ára a „Bíróságok fejezet” részét
képező költségvetési szervek eszközök és
források értékelésére vonatkozó szabályzatát
az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom
meg.
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2.

3.

4.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

A
„Bíróságok
fejezet”
részét
képező
intézmények
a határozat
közzétételétől
számított 60 napon belül kötelesek a
mellékletnek
megfelelően
szabályzataikat
elkészíteni, aktualizálni.

tartozó intézmények Számviteli Politikájáról szóló
61.SZ/2019. (IV. 8.) OBHE határozat.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A jelen határozatot és annak mellékletét kell
alkalmazni a 2020. költségvetési évtől
kezdődően
a
gazdasági
események
feldolgozása, valamint az adatszolgáltatások, és
jelentések során.

A melléklet külön dokumentumban található.

108.SZ./2020. (VI. 8.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesei által felügyelt szervezeti
egységek meghatározásáról és az iratok
beterjesztésének rendjéről

Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézményeknek az eszközök és
források értékelésére vonatkozó szabályairól
szóló 67.SZ/2019. (V. 10.) OBHE határozat.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. §
(2) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel az
Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
3. Melléklet A) pont (2) bekezdésében foglaltakra –
az alábbi elnöki intézkedést adom ki:

A melléklet külön dokumentumban található.

107.SZ/2020. (VI. 3.) OBHE határozat
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézmények Számviteli Politikájáról

I.
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
egyes szervezeti egységei - az alábbi rend szerint az OBH elnökhelyettesei felügyelete alatt állnak:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) és (3)
bekezdés d) pontjában írt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a bíróságok és az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 29. §-ára, a „Bíróságok
fejezet” részét képező költségvetési szervek
számviteli politikáját az 1. mellékletben foglaltak
szerint határozom meg.

1.
dr. Csillám Katalin elnökhelyettes
a) Jogi Főosztály,
b) Kommunikációs
és
Kapcsolattartási
Főosztály,
c) Magyar Igazságügyi Akadémia,
d) Közbeszerzések
és
Szerződéses
Kapcsolatok Főosztálya;

2. A határozat mellékletei a „Bíróságok fejezet”
részét képező intézmények 1. melléklet szerinti
számviteli politikáját és a hozzátartozó 2. melléklet
szerinti számlarendet, és 3 melléklet szerinti
számlatükröt tartalmazza.

2.
dr. Erőss Monika elnökhelyettes
a) Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály,
b) Műszaki Főosztály,
c) Gazdálkodási Főosztály,
d) Ellenőrzési Főosztály;

3. A „Bíróságok fejezet” részét képező intézmények
a határozat közzétételétől számított 60 napon belül
kötelesek a határozat mellékleteinek megfelelő
szabályzataikat elkészíteni.

3.
dr. Harangozó Attila elnökhelyettes
a) Igazgatásszervezési Főosztály,
b) Elektronikus Eljárások Főosztálya,
c) Informatikai Főosztály,
d) Projektiroda.

4. A jelen határozatot és annak mellékleteit kell
alkalmazni a 2020. költségvetési évtől kezdődően a
gazdasági események feldolgozása, valamint az
adatszolgáltatások, és jelentések során.
5. Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet” irányítása alá
11
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II.
1.
Az OBH szervezeti
elnökének döntési jogkörébe
iratokat a felügyeletet ellátó
útján, elektronizált formában
elnökének.

109.SZ/2020. (VI. 11.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

egységei az OBH
tartozó ügyekben az
OBH elnökhelyettes
terjesztik be az OBH

A Debreceni Törvényszék által 2020. június 4.
napján,
2020.EI.II.B.18/6 számon
benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását
jóváhagyom.

2.
Az OBH elnökhelyettese az adott szervezeti
egységtől érkező iratokat az Elnöki Kabinet útján,
elektronizált formában terjeszti be az OBH
elnökének.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
82/2020. (VI. 17.) OBT határozat
az 59/2019. (XII. 11.), a 62/2019. (XII. 11.) és
a 70/2020. (V. 13.) OBT határozatok
módosításáról

84/2020. (VII. 1.) OBT határozat
a Szolgálati Bíróságok ügyrendjének
jóváhagyásáról

Az Országos Bírói Tanács az 59/2019. (XII. 11.) számú
határozatában Gölley Istvánné, a Fővárosi Ítélőtábla
csoportvezetője tekintetében feltünteti, hogy
„tanácsos”,
a
62/2019.
(XII.
11.)
számú
határozatában Dr. Kelemenné dr. Rácz Katalin
Erzsébet, az Egri Törvényszék nyugalmazott
tanácselnöke vonatkozásában feltünteti, hogy
„címzetes táblabíró”, dr. Ocskó Katalin Éva, a Budai
Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája
vonatkozásában
feltünteti,
hogy
„címzetes
törvényszéki bíró”.

Az Országos Bírói Tanács a Szolgálati Bíróságok
ügyrendjét jóváhagyja és azt a központi honlapon
közzéteszi.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

85/2020. (VII. 1.) OBT határozat
egyes illetményen felüli juttatások
áttekintését végző bizottság
létrehozásáról

Az Országos Bírói Tanács a 73/2020. (V. 13.) számú
határozatában Deák Szilviát, a Monori Járásbíróság
igazságügyi alkalmazottját „bírósági ügyintézőként”,
Pisákné Szücs Erzsébetet a Miskolci „Járásbíróság”
tisztviselőjeként jelöli meg. Patainé Baranyi Kata
Ivett,
a
Budapest
Környéki
Törvényszék
irodavezetőjének leánykori vezetéknevét helyesen
„Baranyi”-ként nevezi meg.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírák és titkárok, valamint az
Országos Bírósági Hivatal elnökének kinevezési
jogkörébe tartozó kinevezett és megbízott vezetők
részére 2018. január 1. és 2019. december 31. napja
között kifizetett illetményen felüli anyagi juttatások
áttekintésére bizottságot hoz létre.

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

A bizottság elnöke dr. Matusik Tamás, tagjai: dr.
Szabó Sándor és dr. Vadász Viktor.

83/2020. (VI. 23.) OBT határozat
A Bírói Életpálya Szakértői Testület ülésére
delegált OBT tagok személyéről

A bizottság 2021. január 15. napjáig működik.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a Bírói Életpálya Szakértői
Testület 2020. június 25-i ülésére elnökét, és tagjai
közül dr. Hilbert Editet delegálja.

86/2020. (VII. 1.) OBT határozat
A bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról szóló
27/2019. (XII. 19.) OBH utasítás
véleményezéséről

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

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.)
OBH utasítás módosításáról szóló 27/2019. (XII.19.)
13
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OBH utasítást akként véleményezi, hogy azt nem
támogatja.

már csak a címekben teszi lehetővé, az új
szabályozás ehelyett a döntés elvi tartalmának
kurziválással történő kiemelését, azaz dőlt betűkkel
szedését szorgalmazza.
Ezen új rendelkezésekkel szemben az alábbi
tartalmi kifogások merülnek kell:

INDOKOLÁS
Az OBH elnöke a 27/2019. (XII.19.) OBH utasítással
(továbbiakban: Utasítás) módosította a bíróságok
egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.23.) OBH utasítást (továbbiakban: Beisz.).

a határozat külső megjelenése, a szöveg
formailag
arányos
megszerkesztése
és
a
szövegkiemelési eszközök használata továbbra is a
döntést hozó bíró belátására bízható, a megfelelő
stílus- és arányérzék megteremtésére szükség
esetén a bírósági képzés, instruálás, értékelés során
kell törekedni – a részletekbe menő szabályozás
helyett;
a 2,5 cm-es, igen széles margó előírása a
papírral való gondos gazdálkodás szempontjából
nem támogatható, hiszen meglehetősen kevés
szöveget tartalmazó oldalakat eredményez;
a határozatok első oldalán a fejléc
használatának megtiltása ahhoz vezet, hogy a külön
íven szerkesztett és egy oldalas határozaton nem
szerepel a határozat száma, ami a beazonosítását és
a visszakereshetőséget jelentősen megnehezíti (az
eljárási jogszabályok szerint a határozat bevezető
részének az ügy számát kell tartalmaznia, nem
pedig a határozat számát, előbbi a / jelet követő
sorszámot nem tartalmazza);
az aláhúzás tilalma, valamint a szóritkítások
és a félkövér karakterek meglehetősen szűk körre
korlátozása megnehezíti a különös jelentőséggel
bíró szövegrészek jól észrevehető elkülönítését, így
például ítéletekben a vádlottak nevének félkövér
betűvel
való
feltüntetését,
a
kényszerintézkedésekkel
kapcsolatos
határozatokban a lejárati határidő kiemelését,
tárgyalási határnapok vagy hiánypótlási határidők
szembetűnő feltüntetését – mindez nem csak az
ügyfelek számára, hanem a határozatszerkesztő
bíró számára is hasznos, hiszen az esetleges
elírások az ilyen tartalmakban sokkal könnyebben
észrevehetők, ha a szövegrész ki van emelve – a
szabályozás logikájával szemben tehát nem csupán
az elvi tartalom kiemelése lehet fontos és indokolt.

A módosítás több területet érintett, így az Utasítás
egyebek mellett:
szabályozta
a
postai
elektronikus
kézbesítési igazolást (Utasítás 1. §, 4. § és 13. §);
részletesen meghatározta a bírósági
határozatokkal szembeni formai követelményeket
(Utasítás 2. §);
pontosította a cégbírósági iratkezelés
szabályait (Utasítás 6-8. §-ok);
pontosította
a
selejtezés
szabályait
(Utasítás 9. §);
az adatvédelmi incidens bejelentéséhez
elnöki ügycsoportot és irattári tételt hozott létre
(Utasítás 11. § és 12. §);
bevezette a minősített adatot tartalmazó
titkos ügykezelés alá tartozó papíralapú vagy
elektronikus adathordozók BIR-O-ban történő
nyilvántartása, és a minősítés megszűnése vagy
megszüntetése utáni iratkezelés szabályait (3. §, 5. §
és 10. §).
Az Utasítás 2020. január 1-jén lépett hatályba (14. §).
A módosítások közül az Országos Bírói Tanács a
postai elektronikus kézbesítési igazolás, a
cégbírósági iratkezelés, a selejtezés és az
adatvédelmi incidens új szabályaival egyetért, azok
tartalmával szemben észrevétel nem merült fel.
Az Utasítás további tartalmával szemben azonban
az Országos Bírói Tanács az alábbi észrevételeket
fogalmazza meg.
I. Az Utasítás 2. §-a erős formakényszert vezetett be
a bírósági határozatokat illetően. Ekként a Beisz.
27/A. §-ának (2) bekezdése a külön íven szövegezett
határozatok szerkesztése körében a 2,5 cm széles
margó és szimpla sortávolság előírásával, illetőleg a
soremelés mellőzésével egészítette ki a korábbi
szabályozást. A Beisz. 27/A. § (3) bekezdése
értelmében a külön íven fogalmazott határozat
fejlécében az oldal tetején fel kell tüntetni az
oldalszámot arab számmal, középre zárva és az
ügyszámot, balra zárva. Az első oldalon nincs fejléc
és oldalszám. A Beisz. 27/A. § (4) bekezdése a
korábbiakhoz képest a határozatok szövegében a
félkövér kiemelés alkalmazását szűkebb körben,

Külön figyelmet érdemel a Beisz. 27/A. § (13)
bekezdésébe foglalt nóvum, mely szerint az
ügydöntő határozat szövegének bekezdéseit –
hasonlóan
a
strasbourgi
ítéletekhez,
alkotmánybírósági és kúriai határozatokhoz –
sorszámmal kell ellátni. Ezen előírással szemben
több ellenérv is felmerül:
a bekezdések számozása a gyakorta elvi
tartalommal bíró és az egységes jogalkalmazás
érvényesülését célzó felsőbírósági döntésekkel
szemben
az
ügyek
zömében
teljesen
14

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

szükségtelennek tekinthető, minthogy általában egy
első- vagy egy másodfokú döntés a jogorvoslatokon
kívül hivatkozási alapul csekély esetben szolgálhat;
a számozás bevezetése a határozatok belső
egysége ellen hat, olykor a döntés logikai
felépítésével is nehezen hozható összhangba,
esetlegesen az arculatot hátrányosan érintően
teljesen aránytalan hosszúságú szövegrészeket
eredményez;
a differenciált szabályozás hiánya miatt ez
a megoldás nem igazodik az egyes ügyszakokon
belüli
különböző
tárgykörökben
meghozott
határozatok sajátos, számtalanszor jogszabály által
előírt felépítéséhez sem (példaként említhető
csupán a tényállást és a felhívott jogszabályok
megjelölését tartalmazó büntetővégzés, vagy a
mindkét eljárásjogi törvény által szabályozott
rövidített indokolással ellátott ítélet).

III. Végezetül megjegyzendő, hogy az Utasítás a
2019. évi téli törvénykezési szünet előtt néhány
nappal, 2019. december 19-én került kihirdetésre és
2020. január 1. napján lépett hatályba. A szabályzat
kihirdetése és hatályba lépése között mindössze 4
munkanap telt el, ami alatt nyilvánvalóan nem
lehetett felkészülni az alkalmazására. Ezért a
hatálybalépés időpontjának megállapítása (Utasítás
14. §) az Országos Bírói Tanács megítélése szerint
nem felelt meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (Jat.) 2. § (3) bekezdésében írtaknak.
Tekintettel tehát arra, hogy az Országos Bírói Tanács
a véleményezett utasítás szövegének nagyobb
részével nem értett egyet, az OBH elnökének
utasítását a Bszi. 103. § (1) bekezdés c) pontja
alapján akként véleményezte, hogy azt nem
támogatta.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Utasítás 2. §-a által bevezetett formai
előírásokkal szemben további gyakorlati érv, hogy a
Beisz. módosításának a hatálybalépése után több
mint fél évvel ezen szabályok egységes alkalmazása
– mivel a napi munkában pozitív hozadék nélkül
okozna nehézségeket – a gyakorlatban nem
tapasztalható, a széles körű gyakorlati alkalmazás
hiányában pedig a szigorú formakényszer kötelező
jellegű normatív szabályozásának nagy része
lényegében kiüresedett.

87/2020. (VII. 1.) OBT határozat
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH
utasítás módosításáról szóló tervezet
véleményezéséről

II. Az Utasítás 5. §-a előzmény nélküli külön
szabályokat vezetett be „A minősített adatot
tartalmazó titkos ügykezelés alá tartozó papíralapú
vagy elektronikus adathordozók BIR-O-ban történő
nyilvántartása, és a minősítés megszűnése vagy
megszüntetése utáni iratkezelés” új alcíme alatt. Az
Utasítás ezen része egyebek mellett – ellentétesen a
Be. 247. § (1) bekezdésében és 251. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott, a leplezett eszközök
alkalmazása során megszerzett más adatokhoz való
hozzáférés megtagadásához fűződően lefektetett
rendelkezésekkel
és
technikai
okokból
is
végrehajthatatlan módon – előírta a minősített
adatnak minősülő és titkos ügykezelés alá tartozó
ügyek iktatását a BIR-O rendszerbe, valamint az
iratok minősítések megszüntetését követően
feltöltését a Dokumentumtárba.

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH
utasítás 13. § és 15. §-ainak módosításáról szóló
tervezetet támogatólag véleményezi.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

88/2020. (VII. 1.) OBT határozat
az egyes OBH utasítások módosításáról és
a munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás hatályon
kívül helyezéséről szóló OBH
utasítástervezet véleményezéséről

Az új alcím alatt bevezetett fenti szabályokat, azaz a
Beisz új 127/B. § és 127/C. § rendelkezéseit a 6/2020.
(III. 12.) OBH utasítás 2020. március 13. napjától már
hatályon kívül is helyezte, így az ezzel kapcsolatos
részletes észrevételek kifejtése okafogyottá vált. Az
Utasítás 10. §-ában írtak – a minősített adatokhoz
kapcsolódó további szabályok – már szintén
nincsenek hatályban.

Az Országos Bírói Tanács az egyes OBH utasítások
módosításáról és a munkacsoportok működéséről
szóló 13/2017. (IX.29.) OBH utasítás hatályon kívül
helyezéséről
szóló
OBH
utasítástervezetet
támogatólag véleményezi.
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Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

91/2020. (VII. 1.) OBT határozat
A bíróságok 2021-es központi oktatási
tervére vonatkozó javaslatról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (4) bekezdés a)
pontja alapján az Országos Bírói Tanács a bíróságok
2021. évi központi oktatási tervével kapcsolatban a
következő javaslatokat fogalmazza meg:

89/2020. (VII. 1.) OBT határozat
az elektronikus kapcsolattartói hálózatról
szóló OBH utasítástervezet
véleményezéséről

A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja
országos szintű, központi szakmai képzések
meghirdetését a Magyar Igazságügyi Akadémián. A
helyi szinten megtartott képzések a helyi
tapasztalatcserét teszik csak lehetővé, míg az
országos központi képzések a jogegység irányába is
hatnak.

Az Országos Bírói Tanács az elektronikus
kapcsolattartói
hálózatról
szóló
OBH
utasítástervezetet nem támogatja.
Az elektronikus kapcsolattartás szabályai évek óta
hatályban vannak, a jelenleg felmerülő problémák
jellemzően informatikai jellegűek. A hatékony
segítségnyújtás központosított és folyamatos
informatikai rendelkezésre állással biztosítható.

Hasznosnak tartaná, ha többségbe kerülnének a
szabadon választott képzések. Ezek előnye, hogy a
képzésen már eleve motivált bírák vesznek részt,
akik maguk választhatják meg, mely területen
kívánnak továbbképzést kapni. Ezzel szemben a
kvóta alapján kötelezővé tett képzések résztvevői
kevésbé motiváltak, noha egyes témák (pl.
jogszabályváltozásokra
történő
felkészítés)
esetében ezek létjogosultsága sem vitatható.
Kívánatos lenne, ha minden magyar bíró évente
legalább egyszer részt tudna venni egy, a Magyar
Igazságügyi Akadémián szervezett képzésen. Az
oktatáshoz való hozzáférést a jelentkezők számára
egyenlő eséllyel és egyenlő feltételekkel kell
biztosítani.

Mindezekre tekintettel az Országos Bírói Tanács
álláspontja szerint indokolatlan egy bírákból és
titkárokból álló, centralizált, hierarchikus és egyben
túlzóan bürokratikus hálózat létrehozása.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

90/2020. (VII. 1.) OBT határozat
a bírósági határozatok anonimizálásával
és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok
végrehajtásáról szóló 26/2019 (XI. 25.) OBH
utasítás módosításáról szóló tervezet
véleményezéséről

Javasolja
a
korábban
többször
sikeresen
megszervezett
bírói
kompetencia-fejlesztő
tréningek, valamint a többmodulos, kötelező,
perszimulációt is magában foglaló titkári képzések
újbóli bevezetését.
Az Országos Bírói Tanács a más hivatásrendek
képzésbe történő bevonását fontosnak tartja, ez
lehetőséget biztosít arra, hogy ügyészek, ügyvédek,
közjegyzők, szakértők közös képzés keretei között
vitathassanak meg szakmai kérdéseket bírákkal. A
Bszi. 171/A. § (4) és (5) bekezdése alapján az
Országos Bírósági Hivatal elnökének törvényi
lehetősége van arra, hogy külön megállapodást
kössön az igazságügyi miniszterrel és a legfőbb
ügyésszel a képzéseket illetően.

Az Országos Bírói Tanács a bírósági határozatok
anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló
26/2019 (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról szóló
tervezetet támogatólag véleményezi azzal, hogy
javasolja az utasítás 1. mellékletének 2. §-át
kiegészíteni a végrehajtási ügyben rendbírság
tárgyában hozott határozattal.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács javasolja, hogy a központi
oktatásokon résztvevő előadók kiválasztása tisztán
szakmai alapon történjen. Kívánatos lenne az eddigi
előadók felülvizsgálata annak érdekében, hogy
elsősorban
ne
a
kevesebb
tárgyalótermi
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tapasztalattal rendelkező bírósági vezetők vegyenek
részt az oktatásban. Ezzel kapcsolatban indokolt
lenne egy olyan nyilvános előadói adatbázis
létrehozása, amely transzparensen tartalmazná az
adatbázisba való bekerülés feltételeit. Ezzel
kapcsolatban a folyamatos minőségbiztosítást is
meg kell oldani. Az oktatói tevékenységre történő
jelentkezés legyen önkéntes, az igazgatási vezetők
ne válogassanak a jelentkezők között.

Járásbíróság elnökévé történő újbóli kinevezéséhez.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

93/2020. (VII. 1.) OBT határozat
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás instruktori és mentori
tevékenységre vonatkozó módosítástervezetének véleményezéséről

Javasolja olyan szakmai képzések és konzultációk
megszervezését, amelyek a speciális jogterületeken
eljáró bírák országos gyakorlatának egységesítését
célozzák. Így különösen a nyomozási bírák, a
büntetés-végrehajtási bírák, a gazdálkodással
összefüggő kiemelt bűncselekményeket tárgyaló
bírák, valamint a gyermekkel való kapcsolattartásra
vonatkozó határozat végrehajtása iránti nemperes
eljárásokat intéző bírák képzését.

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás instruktori és mentori tevékenységre
vonatkozó
módosítás-tervezetét
támogatólag
véleményezi, mert az a bírókra vonatkozó jogállási
törvényben foglaltakkal összhangban szabályozza a
bírók szakmai, ügyviteli és munkaszervezési
támogatását
anélkül,
hogy
szükségtelen
adminisztratív terhet róna az instruktorra, illetve a
mentorra.

Kívánatosnak tartaná, ha a külföldi programokon
való résztvevők kiválasztása is átlátható, minden
jelentkező számára egyenlő esélyeket biztosító
módon történne.
Fontos lenne a Magyar Igazságügyi Akadémia
igazgatói pályázatának mielőbbi kiírása annak
érdekében, hogy az intézmény vezetésére
jelentkező
személyek
képzésre
vonatkozó
koncepciói mielőbb ismertté váljanak.

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

Az Országos Bírói Tanács véleménye szerint a
Magyar Igazságügyi Akadémiát elsősorban a
szakmai képzések és nem a reprezentációs
események és igazgatási tanácskozások színterévé
kell tenni.

94/2020. (VII. 1.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

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

Az Országos Bírói Tanács a 2020. július 1-jei üléséről
készült összefoglalóját elfogadja.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

92/2020. (VII. 1.) OBT határozat
a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnöke
újbóli kinevezéséhez való hozzájárulás
megtagadásáról
Az Országos Bírói Tanács nem járul hozzá dr.
Németh
Csabának
a
Mosonmagyaróvári
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dr. Sedlák Máriát, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2020. december 14. napjával

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

– nyugállományba helyezés iránti kérelmére
figyelemmel –

Magyarország köztársasági elnöke
Böszörményiné dr. Kovács Katalint 2020. július 1.
napjától 2026. június 30. napjáig a Kúria
elnökhelyettesévé kinevezte.

bírói tisztségéből felmentette
dr. Antal Veronikát, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírót,
dr. Mohos Andreát, a Budai Központi Kerületi
Bírósági bíráját,
dr. Szilágyi Nándor Imrét, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
dr. Tiszavölgyi Gyöngyvér Kingát, a Szentendrei
Járásbíróság bíráját,
dr. Tóth Kinga Ágotát, a Szegedi Törvényszék bíráját,
dr. Urbán-Nagy Szilviát, a Budaörsi Járásbíróság
bíráját

dr. Kaprinay Esztert a Szegedi Járásbíróság bíráját
2020. július 31. napjával
- lemondására figyelemmel dr. Horváth Mária Saroltát a Miskolci Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót 2020. október 8.
napjával,
dr. Duxné dr. Velcsov Katalint a Szegedi Törvényszék
csoportvezető bíráját, címzetes táblabírót 2020.
november 4. napjával,
dr. Mamusich Gertrúdot a Fővárosi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót, 2020. november 14.
napjával,
dr. Veress Júliát a Fővárosi Törvényszék bíráját 2020.
november 6. napjával,
dr. Sándorné dr. Nagy Erikát a Szolnoki Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót 2020. november 26.
napjával,
dr. Kónya Istvánt a Kúriai elnökhelyettesét, kúriai
tanácsost 2020. augusztus 20. napjával,
dr. Bottka Erzsébetet, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
2020. november 30. napjával,
Kissné dr. Juhász Editet, a Balassagyarmati
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2020.
december 11. napjával,
dr. Krizsán Ágnest, a Ráckevei Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2020. december 14.
napjával

2020. június 1. napjától,
dr. Egri-Szabó Lillát, a Tatabányai Törvényszék bíráját,
dr. Tihanyi Márk Károlyt, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját,
2020. június 15. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.
dr. Czine Alizt, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági titkárát
Deméné dr. Demeter Juditot, a Karcagi Járásbíróság
bírósági titkárát
dr. Fuglinszky Rékát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát
2020. június 15. napjától 2023. június 14. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá kinevezte.

– a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel –
dr. Dévényi Tibort, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2020. november 26. napjával,
dr. Katona Sándort, a Kúria tanácselnökét, kúriai
tanácsost,
dr. Krecsik Eldoródát, a Kúria bíráját,
dr. Sütőné dr. Homoki Zsuzsanna Évát, a Marcali
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót
2020. november 30. napjával,
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

231.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

246.E/2020. (VI. 3.) OBHE határozat
2020. június hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Czine Aliz bírót – a 609.E/2019. (XI. 21.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2020. június 15. napjával
a Budai Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

- dr. Darák Péternek, a Kúria elnökének 2020. június
1. napjától
kúriai tanácsos címet,
- Sztrungáné dr. Tóth Tünde Borbálának, a Gyulai
Törvényszék tanácselnökének 2020. június 1.
napjától,
- Muriné dr. Tóth Máriának, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökének 2020. június 16.
napjától,
- dr. Drávecz Margit Gyöngyvérnek, a Fővárosi
Törvényszék bírájának 2020. június 17. napjától
címzetes táblabíró címet,

232.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
Deméné dr. Demeter Judit bírót – a 607.E/2019. (XI.
21.) OBHE számú határozattal kiírt pályázatra,
valamint az első bírói kinevezésére tekintettel –
2020. június 15. napjával a Mezőtúri Járásbíróságra
osztom be.

- dr. Ficzere Ritának, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírájának 2020. május 1. napjától,
- Balázsné dr. Molnár Borbála Évának, a Battonyai
Járásbíróság bírájának,
- dr. Dobra Sándornak, a Komlói Járásbíróság
elnökének,
- dr. Gáspárdy Monikának, a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság bírájának,
- dr. Major Zsoltnak, a Nagyatádi Járásbíróság
elnökének,
- Patakiné dr. Nemoda Beátának, a Nagykátai
Járásbíróság elnökének,
- dr. Szalai Zoltánnak, a Szegedi Járásbíróság
bírájának és
- dr. Vagyóczky Ildikónak, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának 2020. június 1. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

233.E/2020. (V. 27.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Fuglinszky Réka bírót – a 612.E/2019. (XI. 21.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2020. június 15.
napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom
be.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését,

255.E/2020. (VI. 17.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék elnökének
kinevezéséről

-

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Tatár-Kis Pétert, 2020.
június 17. napjától 2026. június 16. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Fővárosi Törvényszék
elnökévé.

-

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

dr. Bagdi Árpád Gyula törvényszéki elnök,
dr. Zámbori Tibor kollégiumvezető,
dr.
Pusztai-Sznyida
Barbara
kollégiumvezető-helyettes,
dr.
Hajnal
Beatrix
törvényszéki
tanácselnök,
dr. Futóné dr. Major Mónika,
dr. Melisné dr. Kovács Zsuzsanna,
dr. Nagy Attila György és
Orbánné dr. Papp Éva törvényszéki bírók

közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírói
kijelölését 2020. június 30. napjával megszüntetem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIJELÖLÉSEK

243.E/2020. (VI. 2.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

KIRENDELÉSEK

191.E/2020. (IV. 29.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján, a
törvényszék
elnökének
javaslatára,
–
hozzájárulásukkal – dr. Zámbori Tibort, a Gyulai
Törvényszék kollégiumvezetőjét és dr. Tóth Beátát,
a Gyulai Törvényszék tanácselnökét 2020. július 1.
napjától munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének 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. Sági Zsuzsannának, a
Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökének –
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2020. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időszakra a Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelését meghosszabbítom.

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

244.E/2020. (VI. 2.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben, valamint
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bírák kijelölésének
megszüntetéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 232/N. § (4) bekezdése alapján – a
törvényszék elnökének javaslatára – a Gyulai
Törvényszékről
dr. Gyurik Anita és
dr. Kukla Angelika törvényszéki bírók

192.E/2020. (IV. 29.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
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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. Kovács Helga Mariann-nak, a
Fővárosi Törvényszék tanácselnökének – eredeti
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2020.
július 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
időszakra
a
Fővárosi
Ítélőtáblára
történő
kirendelését meghosszabbítom.

Kúriára
történő
meghosszabbítom.

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

229.E/2020. (V. 25.) OBHE határozat
bíró Debreceni 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. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – Dr. Lányi
Csaba Zsoltnak, a Debreceni Törvényszék bírájának
– eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett
– 2020. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időszakra a Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelését meghosszabbítom.

227.E/2020. (V. 22.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján, hozzájárulásukkal,
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

kirendelését

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

dr. Péntek Lászlót, a Győri Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
dr. Élő Andrást, a Győri Ítélőtábla bíráját,
Gyöngyösiné dr. Antók Évát és
dr. Hrubi Adriennt, a Pécsi Ítélőtábla bíráit,
valamint
dr. Molnár Tibor Tamást, a Debreceni Ítélőtábla
bíráját, eredeti ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása mellett,
dr. Kiss Gabriellát, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökét, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül, 2020. június 1. napjától
2020. december 31. napjáig terjedő időszakra a
Kúriára kirendelem.
dr. Bajnok István Sándornak, a Győri Ítélőtábla
bírájának
- eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül - 2020. július 1. napjától 2020. december
31. napjáig terjedő időszakra,
dr. Dzsula Mariann-nak, a Debreceni Ítélőtábla
bírájának
- eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni
megtartása mellett - 2020. július 15. napjától
2020. december 31. napjáig terjedő időszakra a

230.E/2020. (V. 26.) OBHE határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Virágh
Pálnak, a Debreceni Törvényszék bírájának – eredeti
ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – 2020.
július 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
időszakra a Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelését meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

21

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

EGYÉB HATÁROZATOK

248.E/2020. (VI. 10.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében – hozzájárulásával – dr.
Idzigné dr. Novák Marianna Csillának, a Kúria
bírájának – eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – a Fővárosi Törvényszékre
történő kirendelését 2020. július 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
Horváthné dr. Zsigmond Hella, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró, hivatali beosztását 2020.
június 15. napjától 2020. december 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

247.E/2020. (VI. 9.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

250.E/2020. (VI. 15.) OBHE határozat
bíró Veszprémi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

Dr. Orosz Andreát, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét, a Fővárosi Ítélőtábla
elnökének kezdeményezésére - a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökévé történő kinevezésére tekintettel -, a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2020.
június 15. napjától a Fővárosi Ítélőtáblára
áthelyezem.

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) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében - hozzájárulásával, - dr. VörösVilimszky Annának, a Győri Törvényszék bírájának –
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett –
a 2020. július 1. napjától 2020. szeptember 30.
napjáig
terjedő
időszakra
a
Veszprémi
Törvényszékre
történő
kirendelését
meghosszabbítom.

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

249.E/2020. (VI. 11.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Papachristos Annát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
2020. június 15. napjától határozatlan időtartamra
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az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

Lemondó nyilatkozatában azonban a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (Bszi.) 139. § (1) bekezdésében foglalt 3
hónapos lemondási időnél rövidebb lemondási
időben
történő
megállapodást
nem
kezdeményezett, ezért a Bjt. 41. §-a szerinti
összeférhetetlenségi helyzet a lemondási idő alatt
továbbra is fennállna. Erre tekintettel a jogellenes
állapot azonnali megszüntetése érdekében a Bszi.
42. § (2) bekezdése alapján a bírósági vezető
felmentéséről határoztam.

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

251.E/2020. (VI. 15.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék elnökhelyettese
vezetői tisztségének megszűnéséről és a
Győri Törvényszékre történő bírói
beosztásáról

A Bszi. 138. § e) pontja szerint a bírósági vezetői
tisztség megszűnik felmentéssel. A Bszi. 141. § (3)
bekezdése kimondja, ha a bírósági vezető tisztsége
a határozott idő letelte előtt szűnik meg, őt pályázat
kiírása nélkül lehetőleg a korábbi szolgálati helyére
és legalább a korábbival azonos bírósági bírói
beosztásba kell helyezni, ezért intézkedtem dr.
Ilovszkyné dr. Dobor Zsuzsanna Beáta győri
törvényszéki bírói beosztásba helyezéséről.

Dr. Ilovszkyné dr. Dobor Zsuzsanna Beátát, a Győri
Törvényszék elnökhelyettesét vezetői tisztségéből –
összeférhetetlenségi ok fennállására tekintettel –
2020. június 15. napjával felmentem és 2020. június
16. napjától a Győri Törvényszékre bírói beosztásba
helyezem.

A bíró tanácselnöki kinevezéséről – a korábbi,
megbízási idő leteltével megszűnt bírósági vezetői
tisztségére tekintettel – a Bszi. 128. § (5) bekezdése
és a 141. § (1) bekezdése alapján a törvényszék
elnöke intézkedik.

Indokolás:
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről
szóló 551/2016. (IX. 27.) OBHE számú határozatával
dr. Ilovszkyné dr. Dobor Zsuzsanna Beátát 2016.
október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra kinevezte a Győri Törvényszék
elnökhelyettesévé. Házastársa, dr. Ilovszky Zoltán
2020. március 1. napjától a Győri Járásbíróságon
ítélkezik.

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

252.E/2020. (VI. 16.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával való megbízás visszavonásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 41. §-a értelmében a bírósági
vezető hozzátartozója a bírósági vezető által
vezetett bíróságon vagy bírósági szervezeti
egységben bíróként nem működhet.

Dr. Tárkány-Szűcs Babettnek a Szegedi Törvényszék
elnöki feladatainak ellátására szóló megbízását
2020. június 17. napjával visszavonom.

E rendelkezésre, valamint a Bjt. 42. § (3)
bekezdésére figyelemmel dr. Ilovszkyné dr. Dobor
Zsuzsanna Beáta és házastársa, dr. Ilovszky Zoltán
2020.
március
19.
napján
kérték
az
összeférhetetlenség alóli felmentést az Országos
Bírói Tanácstól.

Indokolás:
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 664.E/2019.
(XII. 31.) OBHE határozatával a Szegedi Törvényszék
elnöki
álláshelyére
kiírt
pályázatot
eredménytelenné nyilvánította és a 666.E/2019. (XII.
31.) OBHE határozatával dr. Tárkány-Szűcs Babettet,
a Szegedi Törvényszék tanácselnökét 2020. január
1. napjától az ismételten kiírandó pályázat
elbírálásáig, de legfeljebb 2020. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszék elnöki
feladatainak ellátásával megbízta.

Az Országos Bírói Tanács az 57/2020. (IV. 20.) OBT
határozatával a Győri Törvényszék elnökhelyettese
és
hozzátartozója
között
felmerülő
együttalkalmazási tilalom alóli felmentést nem adta
meg.
A Győri Törvényszék elnökhelyettese 2020. június 9én az elnökhelyettesi tisztségéről lemondott.
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A 9.E/2020. (I. 13.) OBHE határozatával az Országos
Bírósági Hivatal elnöke elrendelte a Szegedi
Törvényszék elnökének a büntető ügyszakot
irányító és felügyelő igazgatási tevékenysége
vizsgálatát.

31.) OBHE határozatával dr. Tárkány-Szúcs
Babettet, a Szegedi Törvényszék tanácselnökét
2020. január 1. napjától az ismételten kiírandó
pályázat elbírálásáig, de legfeljebb 2020. június 30.
napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszék
elnöki feladatainak ellátásával megbízta.

A vizsgálati jelentés alapján a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 133. § (3) bekezdése alapján adott megbízás
visszavonása indokolt.

Az OBH elnöke a 252.E./2020. (VI. 16.) OBHE
határozatával dr. Tárkány-Szúcs Babett elnöki
megbízását 2020. június 17-i hatállyal visszavonta.
A Szegedi Törvényszéken nincs betöltve az elnöki és
az elnökhelyettesi tisztség.

Mindezekre figyelemmel a rendelkező részben
meghatározottak szerint a Szegedi Törvényszék
elnöki feladatainak ellátásával való megbízás
visszavonásáról határoztam.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése szerint,
ha a bíróság elnöke és elnökhelyettese egyidejűleg
2 hónapot meghaladóan akadályoztatva van a
feladatai ellátásában - ideértve azt az esetet is, ha a
tisztség nincs betöltve - az OBH elnöke az adott
bíróság bírósági vezetői közül valamely vezetőt az
elnöki vagy elnökhelyettesi feladatok ellátásával
megbízhat legfeljebb 6 hónapra.

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

254.E/2020. (VI. 16.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

Mindezekre figyelemmel dr. Vida-Sós Tündét, a
Szegedi Törvényszék személyi állományához
tartozó Szegedi Járásbíróság elnökét, mint bírósági
vezetőt az elnöki tisztség betöltéséig, de legfeljebb
a rendelkező részben meghatározott időtartamra
megbíztam az elnöki feladatok ellátásával.

Dr. Csábi Krisztinát, a Szigetvári Járásbíróság bíráját,
a Pécsi Törvényszék elnökének kezdeményezésére a Siklósi Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére
tekintettel -, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése
alapján 2020. július 1. napjától a Siklósi
Járásbíróságra áthelyezem.

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

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

257.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

256.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásról

Dr. Juhász Endrét, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját,
a
Nyíregyházi
Törvényszék
elnökének
kezdeményezésére - a Vásárosnaményi Járásbíróság
elnökévé történő kinevezésére tekintettel -, a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2020.
szeptember 1. napjától a Vásárosnaményi
Járásbíróságra áthelyezem.

Dr. Vida-Sós Tündét, a Szegedi Járásbíróság elnökét
2020. június 18. napjától az elnöki tisztség
betöltéséig, de legfeljebb 2020. december 17.
napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszék
elnöki feladatainak ellátásával megbízom.

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

Indokolás:
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 664.E/201 9.
(XII. 31.) OBHE határozatával a Szegedi Törvényszék
elnöki
álláshelyére
kiírt
pályázatot
eredménytelenné nyilvánította és a 666.E/2019. (XII.
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időtartamra
beosztom.

265.E/2020. (VI. 23.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

az

Országos

Bírósági

Hivatalba

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel, a
Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
kollégiumvezetői állására, a Bírósági Közlöny 2.
Különszámában, a 115.E/2020. (III. 6.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot - elbírálható pályázat
hiányában - eredménytelenné nyilvánítom.

271.E/2020. (VI. 30.) OBHE határozat
bírónak központi igazgatási feladattal való
megbízásáról
1. Dr. Bicskei Ferencet, a Kecskeméti Törvényszék
elnökét (a továbbiakban: megbízott bíró) a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján - több
bíróságot érintő központi igazgatási feladat
összehangolt végrehajtása érdekében
- a
hozzájárulásával
megbízom
a
bíróságok
igazgatására
vonatkozó
szabályok
érvényesülésének áttekintésével, a gyakorlati
tapasztalatok összegzésével és a szabályozás
módosításának
lehetséges
irányainak
meghatározásával.

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

266.E/2020. (VI. 23.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Péter-Sztankó Ágnes Márta, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2020.
július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

2. A megbízás teljesítése során a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (6) bekezdés b)
pontja szerinti jogkörömben meghatározott
igazgatási feladatokat kell ellátnia, így különösen
figyelemmel kell kísérnie a bíróságok igazgatására
vonatkozó szabályok érvényesülését, az eljárási
határidők és az ügyviteli szabályok megtartását.

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

3. A megbízás időtartama hat hónap, kezdő
időpontja 2020. július 1. a befejező időpontja 2020.
december 31.
4. A feladat ellátását a megbízott bíró önállóan
végzi, azonban azt az Országos Bírósági Hivatal (a
továbbiakban: OBH) szakfőosztályai segítik.

270.E/2020. (VI. 29.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról

5. A megbízott bíró részére feladatát érintően
részére kizárólag az OBH elnöke adhat utasítást.
6. A megbízott bíró a feladatát az OBH-ban, illetve a
Bszi. 16. § b)-d) pontjában meghatározott
bíróságokon látja el.

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §
(1) bekezdése alapján dr. Kovács Ágnest, a Kúria
bírósági titkárát 2020. július 1. napjától határozatlan

7. A megbízott bíró részére a feladatellátásért a bírói
alapilletmény
20%-ának
megfelelő
összegű
kiegészítő pótlékot állapítok meg.
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8. A megbízott bírónak a feladatát az eredeti
munkaköre megtartása mellett kell ellátnia.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

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

A Miskolci Törvényszék elnökhelyettese a
Mezőkövesdi Járásbíróság elnöki álláshelyének
betöltésére kiírt pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1)
bekezdése
alapján
eredménytelenné
nyilvánította.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI
A Kúria elnöke kinevezte

PÁLYÁZATOK

dr. Fekete Ildikót,
dr. Kurucz Krisztinát,
dr. Márton Gizellát,
dr. Magyarfalvi Katalint és
dr. Mudráné dr. Láng Erzsébetet, a Kúria bíráit 2020.
június 1. napjától határozatlan időre a Kúria
Közigazgatási
Kollégiumába
tanácselnöki
munkakörbe,

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1)
bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A 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 Fővárosi Ítélőtábla elnöke kinevezte
Véghné dr. Szabó Zsuzsannát, a Fővárosi Ítélőtábla
bíráját 2020. június 15. napjától határozatlan időre
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium Polgári
Szakágához tanácselnöki munkakörbe.
dr. Orosz Andreát, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét, 2020. június 15.
napjától
határozatlan
időre
a
Munkaügyi
Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe.
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Seres Líviát, a Nyírbátori Járásbíróság elnökét
2020. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Nyírbátori Járásbíróság
elnökévé,
dr. Juhász Endrét, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját
2020. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra a Vásárosnaményi
Járásbíróság elnökévé
A Szegedi Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Nóvé Ágnest, a Szegedi Törvényszék bíráját 2020.
június 2. napjától határozatlan időre büntetésvégrehajtási bírónak.
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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.

indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban
foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
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.)”.

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.

4. A
pályázat
határideje

3. A pályázat

4.1. A pályázatot

3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes

27

benyújtásának

helye

és

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék
elnökéhez,
c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla
elnökéhez,
d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez
kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.

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
bírói
pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 6/2020. (V.
25.) IM rendeletben szabályozott vizsgálatnak
aláveti magát és annak költségét megfizeti.
Kinevezése
esetén
a
vizsgálatköltségét
a
munkáltató megtéríti. A már kinevezett titkárok
esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány
beszerzésére.
A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő
utolsó napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- 2 db fényképet,
érvényes
pályaalkalmassági
összefoglaló
véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
pályaalkalmassági
összefoglalóval
nem
rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1)
bekezdése alapján a 6/2020. (V. 25.) IM rendelet 5. §
(3)
bekezdésében
foglaltak
szerint
a
pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról,
illetve a 5. § (4) 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.

5. A pályázatok elbírálása
5.1.
Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a
bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke kivételével –
elutasítja. A hiányos - pótolható hiánnyal
rendelkező - pályázatot benyújtó pályázót pedig
rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok
pótlására, ennek elmulasztása esetén – és a nem
pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot
elutasítja.
5.2.
A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14.
§ (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor
kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.
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.

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az
igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
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BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

A Kúria elnöke pályázatot hirdet a Kúria
polgári tanácselnöki (17. számú)
álláshelyének betöltésére

267.E/2020. (VI. 26.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint a szakmai vezetői
tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során
előnyt jelent a kötelmi ügyekben legalább 10 éves
bírói gyakorlat, ezen belül a közbeszerzési
jogvitákban nagy tapasztalattal, továbbá a
nemzetközi magánjog területén kiemelkedő
ismeretekkel rendelkező pályázó.
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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Törvényszék
Közigazgatási
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 – a pályázatban foglaltakon
túl - legalább 10 év közigazgatási bírói gyakorlat bír
jelentőséggel.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 4. napja. 14.00 óra

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

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

A Pécsi Ítélőtábla elnöke
pályázatot hirdet
a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának
polgári tanácselnöki (7. számú)
álláshelyének betöltésére

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

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább
12 év tényleges polgári ügyszakos bírói
gyakorlata, valamint 6 éves vagy annál hosszabb
időtartamú polgári fellebbviteli tanácsban
szerzett joggyakorlata 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,

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
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- 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 pályázat beérkezésének határideje:
2020. július 31. 13.00 óra

- 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
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint az
érintett 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,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beadásának helye:
A Pécsi Ítélőtábla Elnöki Titkársága (7623 Pécs,
Rákóczi út 34.)

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék
Munkügyi Kollégiumában tanácselnöki
(30. 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.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 28. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 5. napja.

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Thököly út 97-101.).

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szegedi Törvényszék büntető ügyszakos
tanácselnöki (8. számú) álláshelyének
betöltésére

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szegedi Törvényszék Cégbírósága
csoportvezető bírói (16. számú)
álláshelyének betöltésére

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább
5 éves tényleges bírói gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább
5 éves tényleges bírói működési gyakorlata van.
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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
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint az
érintett 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,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak 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
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint az
érintett 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,
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 15. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720
Szeged, Széchenyi tér 4.).

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

A Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
csoportvezető bírói (6. számú)
álláshelyének betöltésére

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szegedi Törvényszék munkaügyi
csoportvezető bírói (104. számú)
álláshelyének betöltésére
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább
5 éves tényleges bírói működési gyakorlata van.

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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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 Szolnoki
Törvényszék Cégbírósága, valamint a civil
szervezetek
nyilvántartási
ügyintézésének
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 Szolnoki
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
elnökhelyettesi (282. számú) állásának
betöltésére
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves
tényleges bírói működési gyakorlata van. Előnyt
jelent a bírósági szakmai igazgatásban 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 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
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 az
érintett 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. augusztus 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 1.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 25. 16.00 óra
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A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

2020. augusztus 25. 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 Budai Központi Kerületi Bíróság elnöki
(271. számú) állásának betöltésére

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szentendrei Járásbíróság elnöki
(90. számú) állásának betöltésére

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves
tényleges bírói működési gyakorlata van. A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent a bírósági szakmai
igazgatásban 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.

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 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
stratégiai céloknak,
− 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 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,

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
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:
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- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 28. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 5. napja.

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Thököly út 97-101.).

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

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Püspökladányi Járásbíróság elnöki
(51. számú) állásának betöltésére

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnöki
(44. számú) állásának betöltésére

A 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. Ezen terveket úgy
kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− 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 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,

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább
5 éves tényleges bírói 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.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint az
érintett 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,
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- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 15. napja.

való

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 15. napja.

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

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

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Makói Járásbíróság elnöki (43. számú)
állásának betöltésére

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi Járásbíróság elnöki
(27. számú) állásának betöltésére

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább
5 éves tényleges bírói 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.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint az
érintett 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,

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró tölthet be, akinek legalább 5
éves tényleges bírói működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint az
érintett 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),
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- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

Fővárosi Törvényszék 33. és 713. számú
büntető, 183., 186.,194., 200., 246., 256.,
261., 265., 739., 748. számú gazdasági
ügyszakos, 131., 143., 162., 756., 757., és
781. számú közigazgatási, 127. számú
polgári ügyszakos,
o Budai Központi Kerületi Bíróság 576.
számú polgári ügyszakos,
o Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
639. számú polgári ügyszakos,
o Pesti Központi Kerületi Bíróság 380. és
384. számú büntető, 512. számú
gazdasági ügyszakos;
5. a Győri Törvényszék területén a
o Győri Járásbíróság 45. számú polgári
ügyszakos,
o Soproni Járásbíróság 72. számú polgári
ügyszakos;
6. a Gyulai Törvényszék területén a
o Békéscsabai Járásbíróság 55. számú
polgári ügyszakos,
o Szarvasi Járásbíróság 78. számú polgári
ügyszakos;
7. a Kaposvári Törvényszék területén a
o Kaposvári Törvényszék 5. és 88. számú
büntető, 22. számú polgári ügyszakos,
o Marcali Járásbíróság 84. számú polgári
ügyszakos,
o Siófoki Járásbíróság 50. számú büntető
ügyszakos;
8. a Kecskeméti Törvényszék területén a
o Kecskeméti Járásbíróság 80. és 93. számú
büntető ügyszakos;
9. a Miskolci Törvényszék területén a
o Miskolci Törvényszék 35. számú büntető,
179. számú polgári ügyszakos,
o Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 155. számú
büntető ügyszakos;
10. a Nyíregyházi Törvényszék területén a
o Nyíregyházi Törvényszék 124. számú
büntető és 13. számú polgári ügyszakos,
o Kisvárdai Járásbíróság 53. és 57. számú
polgári ügyszakos;
11. a Pécsi Törvényszék területén a
o Pécsi Törvényszék 29. számú polgári
ügyszakos,
o Pécsi Járásbíróság 35. számú polgári
ügyszakos;
12. a Szegedi Törvényszék területén a
o Szegedi Járásbíróság 92. számú büntető,
84. és 99. számú polgári ügyszakos;
13. a Szekszárdi Törvényszék területén a
o Paksi Járásbíróság 31. számú büntető
ügyszakos;
14. a Szolnoki Törvényszék területén a
o

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

278.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat
bírói álláshelyek betöltésére irányuló
pályázatok kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról
Az alábbi bírói álláshelyek betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2021. január 4.
napjáig elhalasztom:
1. a Budapest Környéki Törvényszék területén a(z)
o Budapest Környéki Törvényszék 50.
számú gazdasági ügyszakos,
o Budapest Környéki Törvényszék 55.
számú polgári ügyszakos,
o Budakörnyéki Járásbíróság 206. és 211.
számú polgári ügyszakos,
o Budaörsi Járásbíróság 226. számú polgári
ügyszakos,
o Érdi Járásbíróság 247. számú polgári
ügyszakos,
o Szentendrei Járásbíróság 184. és 185.
számú polgári ügyszakos,
o Szigetszentmiklósi Járásbíróság 146.
számú polgári ügyszakos;
2. a Debreceni Törvényszék területén a
o Debreceni Törvényszék 67. számú
büntető, 30. számú polgári ügyszakos,
o Debreceni Járásbíróság 62., 99. és 102.
számú polgári ügyszakos;
3. az Egri Törvényszék területén a(z)
o Egri Törvényszék 71. számú polgári
ügyszakos,
o Gyöngyösi Járásbíróság 58. számú
büntető ügyszakos;
4. a Fővárosi Törvényszék területén a
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o Szolnoki Törvényszék 45. és 55.
polgári ügyszakos,
o Jászberényi Járásbíróság 67.
polgári ügyszakos,
o Karcagi Járásbíróság 76. számú
ügyszakos,
o Szolnoki Járásbíróság 77. számú
ügyszakos;
15. a Szombathelyi Törvényszék területén a
o Szombathelyi Törvényszék 14.
polgári ügyszakos;
16. a Tatabányai Törvényszék területén a
o Tatai Járásbíróság 57. számú
ügyszakos
bírói álláshely.

SZEMÉLYI RÉSZ

számú

egy járásbírósági bírói álláshelyre

számú

A Ráckevei Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági
bírói
(180.
számú)
álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

polgári
polgári

számú

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 1. napja.

polgári

A pályázat benyújtásának helye:
Ráckevei Járásbíróság Elnöki Titkársága (2300
Ráckeve, Kossuth Lajos u. 25.)

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

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

279.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Budai Központi Kerületi
Bíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

281.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Nagykátai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Nagykátai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági
bírói
(167.
számú)
álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A Budai Központi Kerületi Bíróságon egy polgári
ügyszakos járásbírósági bírói (571. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 1. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 1. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Budai Központi Kerületi Bíróság Elnöki Titkársága
(1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.)

A pályázat benyújtásának helye:
Nagykátai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2760
Nagykáta, Dózsa György u. 12.)

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

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

280.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Ráckevei Járásbíróságon

282.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy
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A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet a
Fővárosi Törvényszéken és a területén működő
bíróságokon bírósági titkári álláshelyek betöltésére.

ítélőtáblai bírói álláshelyre
A Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos
ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 32. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban,
törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van
jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 25. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2020. szeptember 25. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 24. napja 15.00 óra.

EGYÉB PÁLYÁZATOK

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1055 Budapest,
Markó u. 16.)

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
az európai jogi szaktanácsadói titkári
hálózat koordinátor-helyettesi
tisztségének betöltésére

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

283.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Battonyai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Battonyai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (45. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázathoz csatolni kell
−

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 1. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Battonyai Járásbíróság Elnöki Titkársága (5831
Battonya, Hősök tere 7.)

−

−
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

−

−

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK
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az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.)
OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti
szakmai önéletrajzot,
a
koordinátor-helyettesként
tervezett
szakmai
irányító,
szervező
munkát
részletesen bemutató pályaművet,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok
másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú
végzettséget,
tudományos
fokozatot
igazoló
dokumentumok
másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya
alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség
a koordinátorral.
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A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

-

1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
2 polgári-gazdasági ügyszakos
1 büntető ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:
2020. augusztus 31. napja

európai jogi szaktanácsadói titkári tisztség
betöltésére.

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 tisztség betöltésére az a bírósági titkár pályázhat,
aki
− az európai jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretekkel
− valamint az Európai Unió hivatalos
nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar
nyelv) legalább középfokú államilag
elismert komplex (korában C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

Európai jogi szaktanácsadói titkári
pályázat

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

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

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
2 polgári-gazdasági ügyszakos
2 büntető ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
2 büntető ügyszakos
1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos

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

a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
2 büntető ügyszakos
1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:
2020. szeptember 30.

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
2 büntető ügyszakos

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot
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támogatja-e.
A
kollégiumvezetői
beszerzése a bírósági elnök feladata.

SZEMÉLYI RÉSZ

vélemény

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

HÍREK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése

dr Gulyás Krisztina, a Pécsi Törvényszék bírájának az
M 113342 számú,
dr. Szemán Felicitász, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökének az AB 202682 számú,
dr. Hernádi Ildikó, a Szolnoki Törvényszék bírájának
az AA113361 számú,
Söjtör Anita, a Kúria tisztviselőjének a BA 177483
számú,
Rácz Zoltán Frigyesné, a Nyíregyházi Törvényszék
igazságügyi alkalmazottjának a BA 171594 számú,
Varga Zoltánné, a Nyíregyházi Törvényszék
igazságügyi alkalmazottjának a BA 171783 számú,
Pászti Zoltán, a Szolnoki Törvényszék fizikai
alkalmazottjának a BA 184077 számú
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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