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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
UTASÍTÁSOK

3. A bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról

23/2020. (VII. 10.) OBH utasítás
egyes OBH utasítások módosításáról és a
munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás hatályon
kívül helyezéséről

3. § Hatályát veszti a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás
a) 5. melléklet II. fejezet M)-N) pontja,
b) 6. melléklet II.2. 09-10 sora.
4. A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
módosításáról

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:

4. § (1) A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Igsz.). 40/A. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A véleményező összbírói értekezletet a bíróság
elnöke vezeti le. Amennyiben a bíróság elnöke
pályázó,
abban
az
esetben
a
bíróság
elnökhelyettese, az ő akadályoztatása esetén a
szolgálati idejük sorrendjében a hosszabb bírói
szolgálati idővel rendelkező kollégiumvezető jár el.”

1. A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: Gsz.) 5.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(1) Hatályát veszti az Igsz.
a) 38. § (1) bekezdés b) pontjában a
„szakmai munkacsoportok kialakítását”
szövegrész,
b) 44. § (4) bekezdés g) pontja,
c) 99. §-át követő 4.2.10. alcíme,
d) 101. § (9) bekezdésében az „, a
munkacsoportban” szövegrész,
e) 135. § (2) bekezdése,
f) 149. § (1) bekezdésében az „a Nyitott
Bíróságok Program,” szövegrész,
g) 156. § (3) bekezdés k) pontja,
h) 165. § (5) bekezdése
i) 184. §-a,
j) 186-193. §-ai,
k) 2. mellékletben foglalt táblázat 24-25.,
36. sora.

2. Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás módosításáról
2. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH SZMSZ) 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OBH-ban a szakmai feladatokat a szolgálati
viszonyban álló beosztott bírák és igazságügyi
alkalmazottak látják el. A munkavégzésben eseti,
időszakos jelleggel közreműködnek a tanácsadó
kabinetek tagjai és egyes központi igazgatási
feladatok ellátásával megbízott bírák.”

5. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH
utasítás módosításáról

(2) Hatályát veszti az OBH SZMSZ
a) 1. § (11) bekezdése,
b) 4. § (2) bekezdés j) pontja,
c) 11. § (2) bekezdés c) pontja,
d) 26. § (2) bekezdés s) pontja,
e) 26. § (4) bekezdés c) pontja,
f) 26. § (4) bekezdés g) pontjában a „,
munkacsoportok” szövegrész.

5. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH
utasítás (a továbbiakban: Szasz.) 29. § (1) bekezdés
g) pontjában a „munkacsoport” szövegrész helyébe
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a „tanácsadó kabinet” szövegrész lép.
(2) Hatályát veszti a Szasz.
a) 2. § (3) bekezdésében a „, valamint a
munkacsoportok
működéséről
szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás (a
továbbiakban: munkacsoport szabályzat) 2.
§
(1)
bekezdésében
meghatározott
személyre” szövegrész,
b) 4. § 8. pontja,
c) 8. § (1) bekezdésében a „, valamint
munkacsoport létrehozására” szövegrész,
d) 8. § (3) bekezdésében a „, munkacsoport
létrehozásáról” szövegrész,
e) 9. §-a,
f) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „,
munkacsoport” szövegrész.

„(2a) A törvényszéken munkaügyi ügyszakban
csoportvezetői álláshely akkor is létesíthető, ha
a) a
törvényszéken
önálló
munkaügyi
kollégium nem működik, és
b) a törvényszék ügyelosztási rendje szerint a
más ügyszakkal összevontan működő
munkaügyi kollégiumban legalább három,
kizárólag munkaügyi bíróvá kijelölt bíró, és
legalább három, kizárólag munkaügyi
ügyekben eljáró igazságügyi alkalmazott
teljesít szolgálatot.”
2. § Hatályát veszti az Igsz. 13. §-a.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

6. A bírósági szervezetben működő szakmai
hálózatokról szóló 3/2019. (I. 24.) OBH utasítás
módosításáról

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

6. § Hatályát veszti a bírósági szervezetben működő
szakmai hálózatokról szóló 3/2019. (I. 24.) OBH
utasítás 3. § (3) bekezdés f) pontja.

25/2020. (VII. 10.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.)
OBH utasítás módosításáról

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

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

8. § Hatályát veszti a munkacsoportok működéséről
szóló 13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
VIII. Fejezet 1.2. alcíme helyébe a következő alcím
lép:

A melléklet külön dokumentumban található.

„1.2. Az instruktori és a mentori tevékenység

24/2020. (VII. 10.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.)
OBH utasítás módosításáról

178. § (1) Az instruktor a bírói függetlenség
tiszteletben tartása mellett – a határozott időre
kinevezett bíró (a továbbiakban: instruált) részére –
konzultációk keretében szakmai, ügyviteli és
munkaszervezési segítséget nyújt.
(2) Az instruktori tevékenység módját, formáját és
gyakoriságát az instruktor és az instruált közösen
határozzák meg.
(3) Az instruktori tevékenység ellátható személyesen
vagy távközlési eszköz igénybevételével, szóban és
írásban egyaránt.
(4) Az instruktori tevékenység nem terjedhet ki
valamely konkrét ügyben való állásfoglalásra, vagy
valamely üggyel kapcsolatos véleménynyilvánításra,
illetve az instruált tevékenysége értékelésére.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában adott felhatalmazás alapján a következő
normatív utasítást adom ki:
1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Igsz.) 15. §-a a következő (2a)
bekezdéssel egészül ki:
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179. § (1) Az instruktorok 183. §-ban meghatározott
névsorából az instruált – 1 évi időtartamra –
bármely kijelölt bírót felkérheti instruktornak.
(2) Az instruktor és az instruált a felkérés
időtartamának letelte előtt kezdeményezheti az
instruktori tevékenység megszüntetését.
(3) Az instruktor felkéréséről és az instruktori
tevékenység megszüntetéséről az instruált, illetve
az instruktor beosztása szerinti bíróságok elnökeit
tájékoztatni kell.
180. § Az instruktor kizárólag a konzultációk
időpontjáról vezethet kimutatást, amelyet az
instruktori tevékenysége befejezésekor a bíró
beosztása szerinti bíróság elnökének átad.
181. § (1) A mentor a határozott vagy határozatlan
időre kinevezett bíró számára időbeli korlát nélkül
nyújtja a 178. § (1) bekezdése szerinti segítséget
azzal, hogy a konzultációk időpontjáról nem vezet
kimutatást.
(2) A mentori tevékenységre egyebekben az
instruktori tevékenységre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
182. § Az instruktori és mentori feladatra felkérhető
bírák nevét – az érintett kollégium javaslata alapján
– a következő évre vonatkozóan az ítélőtábla, illetve
a törvényszék elnöke állítja össze minden év
december 31-ig.
183. § Az ítélőtábla, illetve a törvényszék elnöke az
instruktor és mentor bírák nevét és elérhetőségét a
bíróságok központi intranetes oldalán teszi közzé.”

feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.)
OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 3. § 1.1.
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásában:
1. adatfelelős:)
„1.1. a Bszi. 163. § (1) bekezdésében megjelölt
jogegységi határozat és a Kúria által az ügy
érdemében hozott határozat vonatkozásában a
Kúria elnöke,”
(2) A Szabályzat 3. § 1.3. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásában:
adatfelelős:)
„1.3. a Bszi. 163. § (1) bekezdésében megjelölt, a
törvényszék által közigazgatási perben egyfokú
eljárásban, az ügy érdemében hozott határozat
esetében a törvényszék elnöke,”
2. § (1) A Szabályzat 3. § 8. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásában:)
„8. BHGY: a Bírósági Határozatok Gyűjteménye a
törvényi rendelkezéseknek megfelelő módon
anonimizált
bírósági
határozatok
digitális
formátumú gyűjteménye, amely bárki számára
ingyenesen, azonos feltételek mellett a bíróságok
központi honlapján elektronikusan elérhető;”

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

(2) A Szabályzat 3. § 15. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásában:)
„15.
metaadat:
a
szereplap,
a
kijelölt
jogszabályhelyek, azok időállapota, kulcsszavak, a
Kúria és az ítélőtábla határozata esetében a
tanácselnök megbízásából a tanács tagja által
megadott összefoglaló;”

26/2020. (VII. 24.) OBH utasítás
a bírósági határozatok anonimizálásával
és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok
végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.)
OBH utasítás módosításáról

(3) A Szabályzat 3. §-a az alábbi 16a. ponttal egészül
ki:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontja 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:

(E szabályzat alkalmazásában:)
„16a. Publikálás: Az anonimizálási folyamat során az
anonimizáló által kiadott informatikai utasítás,
amelynek
a
program
általi
automatikus
végrehajtása eredményezi a határozat közzétételét,
vagy a bíróságok számára a hozzáférést;”

1. § (1) A bírósági határozatok anonimizálásával és
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló
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(4) A Szabályzat 3. § 19. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásában:)

közvetlenül felhívhatja a járásbíróság elnökét, hogy
az általa a joggyakorlat szempontjából jelentősnek
ítélt határozatokat számára a közzététel céljából
küldje meg.”

„19. tanácselnök: a szignálás alapján az adott ügyben
eljáró tanács tanácsvezető bírója, az egyesbíró, az
önálló hatáskörben eljáró titkár;”

5. § (1) A Szabályzat 10. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Szabályzat 7. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a határozat BHGY-ben nem kerül
közzétételre, a bírósági jogalkalmazás elősegítése
és egységesítése érdekében a bírósági felhasználók
részére a határozatokban található személyes
adatok törlésével, anonimizált formában az ITR-ben
hozzáférhetővé kell tenni:
a) a Kúria jogegységi panaszeljárásban és a
jogorvoslat a törvényesség érdekében
folytatott eljárásban hozott határozatát,
b) az 1. melléklet 1. §-ában meghatározott
határozatot, és azzal együtt az azt
felülbíráló vagy hatályon kívül helyező
másod-, és harmadfokú vagy felülvizsgálati
eljárásban hozott határozatot,
c) büntető ügyszakban a Kúria, ítélőtábla és a
másodfokon eljáró törvényszék ítéletét és
ügydöntő végzését hatályon kívül helyező
végzést, illetve az ítélőtábla és törvényszék
hatályon kívül helyező végzését felülbíráló
jogorvoslati eljárásban hozott határozatot
a felülbírált határozattal együtt.”

„(2) A bíróság az anonimizálást követően, digitális
formában, a jogorvoslati eljárásban meghozott
határozattal együtt a felülbírált vagy felülvizsgált
határozatot is közzéteszi a BHGY-ben, ha
a) annak közzétételére a rendes jogorvoslati eljárást
követően kerül sor, vagy
b) a rendkívüli jogorvoslatban hozott határozat
olyan alsóbb fokon meghozott határozatot érint,
amely korábban a BHGY-ben nem került
közzétételre.”
(2) A Szabályzat 7. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a
Kúria elnöke akkor is közzéteszi a BHGY-ben a Kúria
rendes vagy rendkívüli jogorvoslati eljárásban
meghozott határozatát, ha a jogorvoslattal érintett,
alsóbb
fokon
meghozott
határozatok
anonimizálására és BHGY-ben való közzétételére az
erre nyitva álló határidőben nem került sor. E
rendelkezést az e szabályzat hatálybalépését
megelőzően, rendes vagy rendkívüli jogorvoslati
eljárásban meghozott kúriai határozatok esetében
is alkalmazni kell.”

(2) A Szabályzat 10. §-a a következő (1a)–(1c)
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ITR-ben történő hozzáférhetővé tétel
határideje a határozat írásba foglalását követő 15
nap, vagy ha az ennél későbbi, a jogerőre
emelkedésétől vagy véglegessé válásától számított
15 nap.
(1b) Nem kell az ITR-ben hozzáférhetővé tenni a 1.
melléklet 2. §-ában foglalt határozatot.
(1c)
Az
adatfelelős
az
adott
ügyszak
kollégiumvezetője javaslatára további, jogerős vagy
véglegessé vált határozatok ITR-ben történő
hozzáférhetővé
tételét
is
elrendelheti.
A
kollégiumvezető
közvetlenül
felhívhatja
a
járásbíróság elnökét, hogy az általa a joggyakorlat
szempontjából jelentősnek ítélt határozatot
számára a bíróságok általi hozzáférés céljából küldje
meg.”

4. § (1) A Szabályzat 8. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság elnöke az általa közzétételre kijelölt
anonimizált határozatot a kijelölésről szóló
döntését követő 30 napon belül a BHGY-ben
közzéteszi.”
(2) A Szabályzat 8. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) A kollégiumvezető az ügyszaka szerinti, az ITRben elérhetővé tett, és általa a joggyakorlat
egységesítése szempontjából jelentősnek ítélt
anonimizált
határozatok
BHGY-ben
történő
közzététele céljából évente kétszer, február 15. és
szeptember 15. napjáig előterjesztést tesz a bíróság
elnöke számára, aki – egyetértése esetén – 15 napon
belül intézkedik e határozatoknak a BHGY-ben
történő közzététel iránt. A kollégiumvezető

6. § (1) A Szabályzat 10. § (2)-(3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ITR-ben csak a bírósági felhasználóknak
elérhetővé tett határozatok esetében a jelen
szabályzatban foglalt külső – BHGY-ben történő
közzétételre vonatkozó – anonimizálási rendtől
12
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eltérően egyszerűsített anonimizálási eljárásra
kerül sor. Az anonimizálást végző kizárólag az
automatikus anonimizálást köteles végrehajtani,
nem szükséges további, anonimizálást ellenőrző
személy bevonása. A szükséges metaadatok
megadása mellett az automatikus anonimizálást
követően a határozat jóváhagyható. A jóváhagyást,
valamint a jogerőre emelkedést vagy véglegessé
válást követően az anonimizált határozat az ITR-ben
a bírósági felhasználók részére elérhetővé tehető.
(3) Amennyiben a bírósági felhasználók részére
anonimizált határozatot utóbb a Bszi. szabályai
alapján
közzé
kell
tenni,
a
határozat
anonimizálásának jóváhagyását vissza kell vonni, és
az anonimizálást a BHGY-ben közzéteendő
határozatokra vonatkozó eljárásrend szerint kell
megismételni, ellenőrizni, majd közzétenni.”

határozatszerkesztőben az anonimizált határozat
szerkesztését akkor fejezi be, ha elvégezte a (2)
bekezdés szerinti automatikus anonimizálást
követően esetleg még szükséges kézi anonimizálást,
valamint a (3)-(5) bekezdés szerinti feladatait.”

(2) A Szabályzat 10. §-a a következő (4)-(5)
bekezdéssel egészül ki:

„(1) A BHGY-ben való közzétételhez az ellenőrzött
állapotú, valamint az ITR-ben elérhetővé tételhez
elfogadott állapotú anonimizált határozatot a
határozatot hozó tanács elnöke vagy a tanács általa
kijelölt tagja (a továbbiakban: jóváhagyó) az erről
szóló értesítést követő három munkanapon belül
jóváhagyja. Az adatfelelős az anonimizálás
jóváhagyására más személyt is kijelölhet.”

8. § A Szabályzat 13. § a következő (1a)-(1b)
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az adatfelelős kijelölhet a tanács tagjain kívüli
személyt is a határozatok anonimizálásának
ellenőrzésére.
(1b) Adott határozat esetében az ellenőrző és az
anonimizáló nem lehet ugyanaz a személy.”
9. § A Szabályzat 14. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(4) A közzéteendő határozatot az a bíróság
anonimizálja újra, amely az eredeti határozatot
hozta. Az anonimizálásról szükség szerint értesíti a
felülbíráló bíróságot, amely ellenőrzi saját
határozata anonimizálásának megfelelőségét, és
szükség esetén kijavítja az anonimizálás hibáit.
(5) Felülvizsgálati kérelem érkezése esetén az
elsőfokú bíróság az iratoknak a Kúria részére
történő felterjesztésével egyidejűleg elvégzi a
határozat újraanonimizálását, és értesíti a
másodfokú bíróságot az anonimizálás újbóli
elvégzésének szükségességéről. A másodfokú
bíróság az értesítést követő 15 napon belül köteles
az újraanonimizálást elvégezni. Büntető ügyszakban
abban az esetben, ha a felülvizsgálat kérelem
érkezése miatt szükséges felterjesztést a felülbíráló
bíróság teljesíti, a felterjesztő bíróság erről értesíti
az alsóbb fokú bíróságot és felhívja az
újraanonimizálás határidőn belüli elvégzésére.”

10. § A Szabályzat 15. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az ellenőrzés alapján az
anonimizált
határozatot
vagy
metaadatait
módosítani kell, a jóváhagyó az anonimizált
határozat jóváhagyását visszavonja, és az
anonimizált határozat további szerkesztését rendeli
el. Ezzel egyidejűleg a jóváhagyó kijelöli az
anonimizáló és az ellenőrző személyét, illetve az
anonimizált
határozat
módosítására
az
anonimizálási program segítségével konkrét
javaslatokat tesz.”

7. § (1) A Szabályzat 12. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

11. § A Szabályzat 16. § (2)-(3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3) A bírósági határozatszerkesztő alkalmazásban a
tanácselnök vagy megbízása alapján a tanács
valamelyik tagja, vagy a tanács mellé beosztott és
anonimizálási szerepkörrel rendelkező igazságügyi
alkalmazott (a továbbiakban együtt: anonimizáló)
hozza létre a szerkesztendő határozatot, amely
során megadja az alkalmazásban a határozat
típusát.”

„(2) Az anonimizált határozat a BHGY-ben a
publikálásra adott informatikai utasítás kiadását
követően három napon belül jelenik meg.
(3) Az ITR-ben a kizárólag ott hozzáférhetővé tett
anonimizált határozat a jóváhagyást és a publikálást
– belső közzétételre vonatkozó informatikai
utasítást – követő három napon belül jelenik meg.”
12. § (1) A Szabályzat 20. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(2) A Szabályzat 12. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(6)

Az

anonimizáló

a

bírósági
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„(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 1. melléklet szerinti
határozatok
esetében
jelen
szabályzat
rendelkezései
szerint
az
ITR-ben
való
hozzáférhetővé tétel érdekében az anonimizálást el
lehet végezni.”

b)
c)
d)

7. § (1) bekezdése,
8. § (5) bekezdése,
13. § (1) bekezdésében az „Az ellenőrző
egyben szerkesztői és anonimizálói
jogosultsággal
is
rendelkezik.”
szövegrész.

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

(2) A Szabályzat 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:

A melléklet külön dokumentumban található.

„(2a) Amennyiben a jogorvoslati bíróság 2021.
január 1. napja után hozza meg a szabályzat 10. §-a
alá eső, anonimizálandó döntését, felhívja az alsóbb
fokú bíróságot vagy bíróságokat az ITR-ben történő
anonimizálásra. Az alsóbb fokú bíróságnak a
felhívástól számított 15 napon belül az
anonimizálást a 10. § (2) bekezdése alapján végre
kell hajtania.”

27/2020. (VII. 24.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
Projektirodát megszüntető módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontja alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott
feladatkörömben
eljárva
a
következő utasítást adom ki:

13. § A Szabályzat 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
14. § A Szabályzat
a) 3. § 13. és 20. pontjában, 5. § (1) és (2)
bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8.
§
(3)
bekezdésében,
9.
§
(1)
bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében,
15. § (1) bekezdésében,18. § (7)
bekezdésében
a
„Gyűjteményben”
szövegrész helyébe „BHGY-ben” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „4. § (1)
bekezdés a)-c) pontban” szövegrész
helyébe a „4. § (1) bekezdés a)-b)
pontban” szöveg,
c) 11. § (4) bekezdésében a „végzi”
szövegrész helyébe „is végezheti”
szöveg,
d) 15. § (1) bekezdés utolsó mondatában az
„azt rögzíti” szövegrész helyébe az „azt
rögzíti, vagy rögzítteti” szöveg,
e) 17.
§-ában
a
„Gyűjteményből”
szövegrészek helyébe a „BHGY-ből”
szöveg,
f) 17. § (4) bekezdés c) pontjában az „a
kérelemnek nem ad helyt, amiről”
szövegrész helyébe az „erről” szöveg
lép.

1. § Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH Szmsz.) 26. § (4)
bekezdése következő h) ponttal egészül ki:
(A Koordinációs és Szervezetfejlesztési Osztály:)
„h) végzi a projektek fenntartásával kapcsolatban az
egyes
eljárásrendekben
meghatározott
adminisztrációs és koordinációs tevékenységet.”
2. § Az OBH Szmsz. 7. melléklet 13. pontjában a
„Projektiroda”
szövegrész
helyébe
az
„Igazgatásszervezési Főosztály” lép.
3. § Hatályát veszti az OBH Szmsz. 33. §-t követő
alcím címe és 34. §-a.
4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnök

15. § Hatályát veszti a Szabályzat
a) 3. § 23. pontja,
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28/2020. (VII. 24.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
módosításáról

g)
kérésre
gondoskodik
a
felsővezetők
konferenciákra történő regisztrálásáról;
h) gondoskodik a reprezentációs ajándékokról.”

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

3. § (1) Az OBH Szmsz. 7. melléklet 10. pontjában a
„Kommunikációs és Kapcsolattartási Főosztály”
szövegrész helyébe az „Elnöki Kabinet” lép.
(2) Az OBH Szmsz. 7. melléklet 10.1 és 10.3.
pontjában a „főosztály” szövegrész helyébe az „a
Sajtóosztály és a Rendezvényszervezési Osztály” lép.

1. § Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH Szmsz.) 23. §-a
a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

4. § Hatályát veszti
a) az OBH Szmsz. 28. §-t követő alcíme és a
28/A. §-a, és
b) az OBH Szmsz. 7. melléklet 10.2. pontja.

„(4) A Sajtóosztály
a) előkészíti, szervezi és lebonyolítja az OBH
sajtótevékenységét;
b) elkészíti és közzéteszi az OBH közleményeit;
c) a bíróságokat és az OBH-t érintően sajtófigyelést
végez;
d) kapcsolatot tart a bíróságok sajtószóvivőivel,
továbbá az állami szervezetek kommunikációért
felelős szervezeti egységeivel, valamit a televíziók, a
rádiók, a hírügynökségek, az internetes és a
nyomtatott lapok szerkesztőségeivel;
e) szerkeszti a bíróságok központi honlapját és
intranetoldalát, valamint az OBH intranetoldalát;
f) koordinálja az egyes bíróságok internetes
honlapjainak működését;
g)
közreműködik
az
OBH
kiadványainak
elkészítésében.
(5) A Rendezvényszervezési Osztály
a) ellátja a protokoll- és rendezvényszervezési
feladatokat;
b) megrendeli a rendezvények lebonyolításához
szükséges szolgáltatásokat, kezdeményezi az
ezekhez szükséges szerződések megkötését;
c) gondoskodik a rendezvényekhez szükséges
fordítási, tolmácsolási feladatok megrendeléséről
vagy elvégzéséről, közreműködik a nemzetközi
rendezvények megszervezésében;
d) kapcsolatot tart a bíróságok és egyéb külső
szervezetek
által
gondozott
rendezvények
szervezőivel, tájékoztatást nyújt azok protokolljáról,
a résztvevő szerepéről;
e) elkészíti a protokollhoz tartozó személyek részére
a gratuláló-, köszönőleveleket, valamint a
kondoleáló leveleket;
f) elkészíti a rendezvények és rendezvénytípusok
protokolljának tervét;

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

2. § Az OBH Szmsz. 4. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.

29/2020. (VIII. 14.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok
statisztikai tevékenységéről szóló
13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, – figyelemmel a hivatalos statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvény, az Országos Statisztikai
Adatfelvételi
Program
kötelező
adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm.
rendelet, valamint a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire –
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában és (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következő normatív
utasítást adom ki:
1. § Az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok
statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018. (XII. 21.)
OBH utasítás (a továbbiakban: statisztikai
szabályzat) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki az OBH
és a bíróságok szakmai közfeladatának ellátásához
szükséges kisegítő vagy funkcionális (különösen
15
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gazdálkodási,
személyzeti,
infrastrukturális)
tevékenységekről történő adatok gyűjtésére és
felhasználására.”

időszakban a bírósághoz érkezett kérelem,
beadvány, ha azt kezdőiratként kell lajstromozni;
5. büntető nemperes ügy: a Beisz. 11. § (2)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
6. büntető peres ügy: a Beisz. 11. § (2) bekezdésében
ekként meghatározott ügy;
7. csődeljárás: a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a
továbbiakban: Cstv.) 1. § (2) bekezdése szerinti
eljárás;
8. eljárás tárgya: a bírósági ügyeknek az
alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok
sajátosságaira figyelemmel egy vagy több
ügyminőségből vagy ügytárgyból meghatározott
statisztikai adatszolgáltatási egység;
9. előző időszakról folyamatban maradt ügy: az az ügy,
amelyet a bíróság az adott beszámolási időszakot
megelőző beszámolási időszak végén folyamatban
maradt ügyként tartott nyilván;
10. érkezett ügy: az az ügy, amelyet a bíróság a
beszámolási időszak folyamán a Büsz., valamint a
Beisz. szerint kezdőiratként, vagy kezdőiratként
kezelendő iratként lajstromozott;
11. fellebbezett büntető peres ügy: a Beisz. 11. § (2)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
12. fellebbezett közigazgatási peres ügy: a Beisz. 11. §
(4) és (5) bekezdésében ekként meghatározott ügy;
13. fellebbezett munkaügyi peres ügy: a Beisz. 11. § (4)
és (5) bekezdésében ekként meghatározott ügy;
14. fellebbezett polgári (gazdasági) peres ügy: a Beisz.
11. § (1) bekezdésében ekként meghatározott ügy;
15. felszámolási eljárás: a Cstv. 1. § (3) bekezdése
szerinti eljárás;
16. felülvizsgálati kérelem vagy indítvány: a
beszámolási időszakban a Beisz. 114. § (1)
bekezdése szerint a Kúriához felterjesztett
felülvizsgálati
kérelem
(polgári,
gazdasági,
közigazgatási és munkaügyi ügyben), illetve
felülvizsgálati indítvány (büntető ügyben);
17. időszak végén folyamatban maradt ügy: az az
érkezett ügy, amelyet a bíróság a beszámolási
időszak végén a Büsz. vagy Beisz. szabályai szerint
nem tart nyilván befejezett ügyként;
18. közigazgatási nemperes ügy: a Beisz. 11. § (4) és
(5) bekezdésében ekként meghatározott ügy;
19. közigazgatási peres ügy: a Beisz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
20. munkaügyi nemperes ügy: a Beisz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
21. munkaügyi peres ügy: a Beisz. 11. § (4) és (5)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
22. pertárgy értéke: a beszámolási időszakban
érkezett polgári és gazdasági ügyben a pertárgy
értékeként a 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 170. § (3) bekezdés a) pontjára,
illetve az 1952. évi III. törvény 121. § (1) bekezdés d)
pontjára figyelemmel a keresetlevélben, illetve

2. § A statisztikai szabályzat 5. § b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásában)
„b) adatszolgáltató lap: a bírósági statisztika
előállítására
rendszeresített,
elsősorban
elektronikus űrlap, felület, ideértve az ügyforgalmi
jelentések rögzítésére szolgáló felületet is;”
3. § A statisztikai szabályzat 5. § k)–m) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásában)
„k) intézett ügy: a tárgyalt peres ügyek, a tárgyaláson
kívül befejezett peres ügyek és a befejezett
nemperes ügyek;
l) OSAP: az Országos Statisztikai Adatfelvételi
Program keretei között történő, az adott tárgyévre
vonatkozó, jogszabályban vagy az OBH elnöke által
előre
meghatározott
hivatalos
statisztikai
adatfelvétel;
m) ügyminőség: a polgári, gazdasági, közigazgatási és
munkaügyi peres és nemperes ügyszakban a
pertárgynak a statisztikai adatszolgáltatási célú
egysége;”
4. § A statisztikai szabályzat 5. §-a a következő n)
ponttal egészül ki:
(E szabályzat alkalmazásában)
„n) ügytárgy: a büntető ügyszakban a pertárgynak a
statisztikai adatszolgáltatási célú egysége.”
5. § A statisztikai szabályzat 6. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyforgalmi adatszolgáltató lapokon)
„1. alkotmányjogi panasz: a beszámolási időszakban
a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról
szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Beisz.) 118. § (1) bekezdése szerint az
Alkotmánybírósághoz megküldött panasz;
2. befejezett ügy: az az ügy, amelyet a bíróság a
beszámolási időszak folyamán a lajstromban a
bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.)
IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) vagy a Beisz.
szerint befejezett, vagy befejezettként kezelendő
ügyként tüntetett fel;
3. beszámolási időszak: az a naptári időszak (hónap,
félév, év), amelyre nézve a statisztikai adatgyűjtés
történik;
4. bírósági végrehajtási ügy: a bírósági végrehajtási
ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM
rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott, a
bírósági
végrehajtás
elrendelésével
és
foganatosításával kapcsolatban a beszámolási
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fizetési meghagyásos eljárást követő per esetén a
keresetet tartalmazó iratban a felperes által
megjelölt, forintban kifejezett összeg. A fellebbezett
polgári és gazdasági ügyben a pertárgy értékét a
fellebbezésben vitatott perérték szerint kell számba
venni;
23. polgári (gazdasági) nemperes ügy: a Beisz. 11. § (1)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
24. polgári (gazdasági) peres ügy: a Beisz. 11. § (1)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
25. súlyszám: a polgári, gazdasági, közigazgatási és
munkaügyi, illetve büntető elsőfokú peres
ügyekben a kezdőirati jellemzők alapján az ügyek
elosztására
jogosult
bírósági
vezető
által
megállapított mutató, amely az adott bírósági
szervezetben
az
egyenlő
munkateher
biztosításának egyik lehetséges eszköze;
26. szabálysértési nemperes ügy: a Beisz. 11. § (3)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
27. szabálysértési peres ügy: a Beisz. 11. § (3)
bekezdésében ekként meghatározott ügy;
28. újra megindult ügy: újra megindult ügyként kell
számba venni azt az ügyet, amelyet a bíróság a
beszámolási időszakban a Beisz. 84. § (2) bekezdés
a)–g) és v) pontja szerint kezdőiratként kezelendő
iratként lajstromozott.”

adatszolgáltató bírósághoz történő érkezése
(lajstromozása) napjától kell számítani (minősített
érkezési időpont)
da) a másod- vagy harmadfokú bíróság eljárásában
hozott, hatályon kívül helyezést kimondó és új
eljárásra utasító határozata az érintett bíróságon,
ha a hatályon kívül helyezett határozat az
alapeljárást befejezte; abban az esetben, ha a
másodfokú határozat kerül hatályon kívül
helyezésre, alapeljárás alatt a másodfokú eljárást
kell érteni;
db) büntetőügyben a másodfokú bíróság vagy a
harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése
elleni fellebbezést elbíráló bíróság hatályon kívül
helyező határozata az érintett bíróságon;
dc) az igazolási kérelemnek helyt adó jogerős
határozat, ha a mulasztás az alapeljárás befejezését
eredményezte;
dd) a kézbesítési vélelmet, vagy a kézbesítési fikciót
megdöntő határozat, ha a vélelemhez vagy
fikcióhoz kapcsolódó határozat az alapeljárást
befejezte;
de) a bírósági meghagyás elleni ellentmondás;
df) a büntető végzést követően a tárgyalás tartására
irányuló kérelem;
dg) az ügy egyesítésének megszüntetése után az
egyesített ügyek iratai, az alapügy kivételével;
dh) a bíróság kijelöléséről szóló határozat.”

6. § A statisztikai szabályzat 9. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A törvényszékek az OSAP-ban meghatározott
statisztikai
adatszolgáltató
lapon
teljesítik
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket a
cégregisztrációs tevékenységükről („Cg minta,
Jelentés
a
cégbíróság
cégregisztrációs
tevékenységéről).”

9. § A statisztikai szabályzat 13. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)
A
statisztikai
tevékenységben
közreműködőknek a szabályzatban meghatározott
feladatait a szabályzat melléklete összefoglaló
módon is tartalmazza.”

7. § A statisztikai szabályzat 9. §-a a következő (3)–(4)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti adatszolgáltató
lapok adattartalmát (az adatfelvétel típusa, címe,
gyakorisága, beérkezési határideje, adatkör) évente
az OSAP tervezéséhez kapcsolódóan az OBH elnöke
határozza meg. A tervezés során törekedni kell a
valós felhasználói igények megismerésére és
kielégítésére, valamint az adatszolgáltatói teher
optimalizálására.
(4) Az OBH az (1) bekezdésben meghatározott
adatszolgáltató lapok mintáit a bíróságok belső
honlapján, a (2) bekezdésben meghatározott
adatszolgáltató lap mintáját a bíróságok központi
honlapján közzéteszi.”

10. § A statisztikai szabályzat 14. § (1) bekezdés f)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
bírósági
szervezet
hivatalos
statisztikai
tevékenységének koordinálása keretében az OBH
statisztikáért felelős szervezeti egysége:)
„f) elvégzi a hivatalos statisztikai adatok
összesítését, feldolgozását és elemzését;”
11. § A statisztikai szabályzat 16. § (8) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A feltöltött, ellenőrzött adatszolgáltató lapokat a
bírósági statisztikus a tárgyhónapot követő hónap
tizenötödik munkanapjáig továbbítja a központi
adatbázisba.”
12. § A statisztikai szabályzat 25. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 11. § szerinti adatszolgáltató lapok
adattartalmát
(adatfelvétel
típusa,
címe,
gyakorisága, beérkezési határideje, adatkör) az OBH

8. § A statisztikai szabályzat 10. § (2) bekezdés d)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eljárás időtartamát:)
„d) az alább felsorolt, kezdőiratnak minősülő irattal
indult ügyekben az alapeljárás kezdő iratának az
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elnöke határozza meg. A tervezésre a 9. § (3)
bekezdése megfelelően irányadó.”

(4) A polgári perrendtartásról szóló törvény 2020.
január 1-jétől hatályos 630. § (10) bekezdése hatálya
alá eső, folyamatban lévő és a hatásköri jogutód
bíróságnak átadandó ügyekben az eljárás
időtartamának a 10. § (2) bekezdés szerinti
számítása során a 2020. március 15. – vagy,
amennyiben az ügy átadó bíróságra történő
érkezésének napja 2020. március 16. és 2020.
március 31. közé esik, ezen időpont – és legfeljebb a
2020. április 15. közötti időszakot lehet figyelmen
kívül hagyni.

13. § A statisztikai szabályzat 28. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 12. § szerinti adatszolgáltató lapokat a
lajstromiroda vezetője a bíróságokon vezetett
elektronikus lajstrom, tárgyalási napló és perkönyv
adatai felhasználásával, elektronikus úton állítja elő
a
tárgyhónapot
követő
hónap
harmadik
munkanapjáig.”
14. § A statisztikai szabályzat 43. § (1)–(2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
2020. január 1-től hatályos 157. § (6) bekezdésének
hatálya alá eső, folyamatban lévő és a hatásköri
jogutód bíróságnak átadandó ügyekben az eljárás
időtartamának az utasítás 10. § (2) bekezdése
szerinti számítása során a 2020. március 15.
napjától kezdődően legfeljebb a 2020. április 30.
napjáig terjedő időszakot lehet figyelmen kívül
hagyni.

(5) Abban az esetben, ha a 6. § (1) bekezdés 2. pontja
szerinti
befejezett
közigazgatási
ügyet
a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 2020.
január 1-től hatályos 157. § (7)–(8) vagy (10)
bekezdése alapján; illetve befejezett munkaügyi
ügyet további intézkedés végett a hatásköri jogutód
bíróságnak megküldték, az utóbbi bíróság előtt újra
megindult ügy eljárás időtartamának a 10. § (2)
bekezdés szerinti számítása során nem vehető
figyelembe az átvevő bíróságon kizárólag a
technikai kivezetés érdekében létrehozott ügy
pertartama."

(2) A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
2020. január 1-től hatályos 157. § (7) bekezdésének
hatálya alá eső, folyamatban lévő és a hatásköri
jogutód bíróságnak átadandó ügyekben az eljárás
időtartamának az utasítás 10. § (2) bekezdése
szerinti számítása során az ügynek az átadó
bíróságra történő érkezésének napja és legfeljebb a
2020. április 30. közötti időszakot lehet figyelmen
kívül
hagyni,
kivéve
a
közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény 2020. január 1-től
hatályos 157. § (12) bekezdésének hatálya alá eső
nyolc napos vagy annál rövidebb törvényi elintézési
határidejű, folyamatban lévő és a hatásköri jogutód
bíróságnak átadandó ügyeket, amelyek esetén az
eljárás időtartamának az utasítás 10. § (2)
bekezdése szerinti számítása során a megküldés
időtartama vagy legfeljebb nyolc nap hagyható
figyelmen kívül.”

16. § A statisztikai szabályzat
a) 24. § (3) bekezdésében a „tizenötödik
napjáig” szövegrész helyébe a „tizenötödik
munkanapjáig” szöveg,
b) 24. § (4) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés
b) - c)” szövegrész helyébe a „9. § (1)
bekezdés b) - d)” szöveg,
c) 24. § (5) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés
e) pont” szövegrész helyébe a „9. § (2)
bekezdés” szöveg
lép.
17. § Hatályát veszti a statisztikai szabályzat
a) 9. § (1) bekezdésében az „OSAP-ban
meghatározott,” szövegrész,
b) 9. § (1) bekezdés e) pontja,
c) 14. § (1) bekezdés o) pontja,
d) 24. § (4) bekezdésben az „és e)” szövegrész.

15. § A statisztikai szabályzat 43. §-a a következő (3)–
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
2020. január 1-jétől hatályos 157. § (8) bekezdése
hatálya alá eső, perorvoslati vagy alkotmányjogi
panasz esetén követendő eljárásban folyamatban
lévő és a hatásköri jogutód bíróságnak átadandó
ügyekben a perorvoslati vagy alkotmánybírósági
panasz esetén követendő eljárás időtartamának a
10. § (2) bekezdés szerinti számítása során
figyelmen kívül kell hagyni a 2020. április 1. és a
hatásköri jogutód bíróságra történő érkezés napja
közötti időszakot.

18. § Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első
napján lép hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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irányítja, koordinálja és ellenőrzi a feladatai
ellátása során igénybe vett külső
vállalkozók munkáját;
d) meghatározza
az
alkalmazások
üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúraszükségletet, és biztosítja a szükséges
fejlesztéseknek
a
bíróságok
éves
infrastruktúra-fejlesztési tervében történő
szerepeltetését;
e) az üzemeltetésében lévő alkalmazásokat
érintően kezeli a felhasználók adatait,
elvégzi
a
szükséges
jogosultságbeállításokat;
f) üzemelteti az OBH munkaállomásait,
multifunkcionális
nyomtatóit,
egyéb
informatikai eszközeit;
g) ellátja
az
OBH
saját
informatikai
eszközeinek
leltározásával,
nyilvántartásával, továbbá a selejtezéssel
kapcsolatos feladatokat.
(3) Az Informatikai Beszerzési Osztály:
a) elkészíti és végrehajtja a bíróságok és az
OBH éves infrastruktúra-fejlesztési tervét;
b) előkészíti a bíróságok egyedi informatikai
infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos
igényeinek
külön
szabályzatban
meghatározott
jóváhagyását
vagy
elutasítását;
c) irányítja, koordinálja és ellenőrzi a főosztály
feladatkörének ellátásához kapcsolódó
beszerzéseket.
(4) Az Informatikai Fejlesztési Osztály:
a) végzi
az
informatikai
alkalmazásfejlesztések előkészítését;
b) koordinálja az előre tervezett fejlesztések
megvalósulását;
c) közreműködik az elkészült informatikai
fejlesztések
tesztelésében
és
bevezetésében;
d) gyűjti
az
ítélkezési
és
igazgatási
tevékenységhez közvetlenül és közvetve
kapcsolódó
bírósági
alkalmazások
fejlesztési igényeit.
(5) Az Elektronikus Ügyintézési Osztály:
a) vezeti, és a bíróságok központi intranetes
hálózatán
közzéteszi
az
ítélkezési
tevékenységhez közvetlenül és közvetve
kapcsolódó bírósági elektronikus eljárások
nyilvántartását, és ellátja ezen eljárások
működtetésével kapcsolatos jogi és
igazgatási feladatokat;
b) ellátja az ítélkezési
tevékenységhez
közvetlenül és közvetve kapcsolódó
bírósági
elektronikus
eljárások
kialakításával
és
korszerűsítésével
kapcsolatos jogi és igazgatási feladatokat

30/2020. (VIII. 31.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
módosításáról

c)

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontja alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott
feladatkörömben
eljárva
a
következő utasítást adom ki:
1. § Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH Szmsz.) 30. §-át
követő alcím helyébe a következő alcím lép:
„Informatikai és Elektronikus Ügyintézési Főosztály
31. § (1) Az Informatikai és Elektronikus Ügyintézési
Főosztály
figyelemmel
kíséri
a
Kormány
elektronikus igazságszolgáltatással kapcsolatos
jogalkotói tevékenységét, és gondoskodik a
bíróságokra háruló, az e-igazságszolgáltatás
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A
főosztály közreműködik a feladatkörébe tartozó
jogszabályok véleményezésében, valamint az OBH
elnöke elé terjeszti, és az elnöki jóváhagyást
követően
végrehajtja
az
OBH
elnökének
stratégiájából következő fejlesztéseket. Ellátja a
bírósági informatikai rendszerek működtetéséből,
fejlesztéséből és ellenőrzéséből adódó feladatokat.
Elkészíti az éves informatikai, telekommunikációs
beruházási programokat, valamint az informatikai
költségvetést, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
Közreműködik az OBH elnöki beszámolók
előkészítésében. A szerződések előkészítése során
együttműködik a Közbeszerzések és Szerződéses
Kapcsolatok Főosztályával.
(2) Az Informatikai Üzemeltetési Osztály:
a) üzemelteti
aa) a központi bírósági informatikai
alkalmazásokat,
ab) az OBH belső informatikai HelpDeskjét,
ac) az OBH központi szerverparkját és a
központi hálózati infrastruktúrákat,
valamint az azokon futó, nem
szakfeladatot ellátó alkalmazásokat,
ad) az informatikai biztonsági eszközöket,
ae) a
távmeghallgatáshoz
szükséges
mobil informatikai eszközöket;
b) ellátja
a
központi
informatikai
alkalmazások – az országos nyilvántartások
kivételével – ügyfélszolgálati feladatait;
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c)

meghatározza az elektronikus eljárások
megvalósítása
érdekében
indított
fejlesztések irányát, és szakmai támogatást
nyújt az informatikai fejlesztések során;
d) rendszeresen, a nemzetközi kapcsolatok
ápolásáért felelős szervezeti egység
közreműködésével
elemzi
és
tanulmányozza a külföldi megoldások
alkalmazhatóságát.
(6) Az Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati
Osztály:
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a központi
e-szolgáltatásokkal
kapcsolatos
felhasználói visszajelzéseket, és ezek
alapján további fejlesztéseket készít elő,
b) ellátja a központi nyilvántartásokkal
kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat,
c) felügyeli és irányítja az Országos
Nyilvántartási Irodát.
(7) Az Országos Nyilvántartási Iroda:
a) ellátja
az
alábbi
nyilvántartásokkal
kapcsolatos központi feladatokat:
aa) a hirdetményi kézbesítések országos
nyilvántartása,
ab) a gondnokoltak nyilvántartása,
ac) az
előzetes
jognyilatkozatok
nyilvántartása,
ad) a
civil
szervezetek
országos
névjegyzéke,
ae) általános
meghatalmazások
közhiteles nyilvántartása;
b) a nyilvántartásokkal összefüggésben, a
jogszabályokban meghatározottak szerint
adatszolgáltatási
és
adatkezelési
tevékenységet végez.”

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

2. § Az OBH Szmsz. 4. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.

2. § (1) Véleményező összbírói értekezletet csak a
járványügyi intézkedések megtartásával, lehetőség
szerint szabad térben kell megtartani, ahol a
jelenlévők között a legalább kétméteres távolság
megtartása biztosítható.
(2) Ha az (1) bekezdés rendelkezései nem
alkalmazhatók,
abban
az
esetben
zárt
épületrészben a véleményező összbírói értekezlet
akkor tartható meg, ha az (1) bekezdésben
meghatározott követelményeken túl a folyamatos
szellőztetés 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.

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

A melléklet külön dokumentumban található.

31/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontja 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. § A járványügyi készültség bevezetéséről szóló
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján
a
Magyarország
egész
területére
egészségügyi
válsághelyzet
elrendelésével
bevezetett járványügyi készültségre figyelemmel a
bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
Igsz.) rendelkezéseit az ezen utasításban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § Az OBH Szmsz. 7. melléklet
a) 3.1. pontjában az „Elektronikus Eljárások
Főosztályának” szövegrész helyébe az „Informatikai
és Elektronikus Ügyintézési Főosztály” szöveg,
b) 3.2. pontjában az „Elektronikus Eljárások
Főosztály” szövegrész helyébe az „Informatikai és
Elektronikus Ügyintézési Főosztály” szöveg,
c) 8. pontjában az „Informatikai Főosztály”
szövegrész helyébe az „Informatikai és Elektronikus
Ügyintézési Főosztály” szöveg
lép.
4. § Hatályát veszti az OBH Szmsz. 26. §-át követő
alcím címe és a 26/A. §.
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(4) A véleményező összbírói értekezlet résztvevői
számára a szájmaszk használata kötelező, a
kézfertőtlenítő
használatának
lehetőségét
biztosítani kell.
(5) A véleményező összbírói értekezlet során csak
saját toll használható. A szavazás és a szavazat
leadása során a gumikesztyű használata kötelező.
(6) A véleményező összbírói értekezlet során
papírból készült szavazóurna használható. A
szavazóurnát az értekezletet követően meg kell
semmisíteni.
(7) A véleményező összbírói értekezlet lebonyolítása
során szavazófülke nem alkalmazható.
(8)
Amennyiben
a
véleményező
összbírói
értekezleten a szavazás elektronikus úton történik,
a szavazás során alkalmazott eszközök érintési
felületeinek fertőtlenítése kötelező.

b)

c)

selejtezésére vonatkozó szabályzatáról
szóló 3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás,
a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek, valamint az Országos
Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra
vonatkozó szabályzatáról szóló 4/2015. (VII.
31.) OBH elnöki ajánlás,
a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek, valamint az Országos
Bírósági
Hivatalnak
a
pénzés
értékkezelésre vonatkozó szabályzatáról
szóló 5/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás.

2. § Az ajánlás a közzétételt követő napon lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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
az elérhető legkorábbi időpontra köteles összehívni.
(2) A 2. §-ban meghatározott követelmények
megtartásáért a pályázattal érintett bíróság elnöke
felel.

HATÁROZATOK

110.SZ/2020. (VI. 26.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba, és 2020. november 30. napján hatályát
veszti.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Győri Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2020.El.ll.B.1.28. számon 2020.
június
5.
napján
benyújtott
módosításait
jóváhagyom.

AJÁNLÁS

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

3/2020. (IX. 4.) OBH elnöki ajánlás
egyes gazdasági tárgyú OBH ajánlások
hatályon kívül helyezéséről

111.SZ/2020. (VII. 2.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén két
járásbírósági bírói álláshely
rendszeresítéséről és egy járásbírósági
bírói álláshely megszüntetéséről, továbbá
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következő ajánlást adom ki:
1. § Hatályát veszti
a) a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek, valamint az Országos
Bírósági
Hivatalnak
a
felesleges
vagyontárgyak
hasznosítására
és
a

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén 2020. június 1. hatállyal
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két járásbírósági bírói álláshelyet (332. és 610.
számú)
rendszeresítek,
továbbá
egy
járásbírósági bírói álláshely (568. számú)
megszüntetését 2020. augusztus 31. napjáig
meghosszabbítom.

területén 2020. július 15-ei hatállyal egy
törvényszéki bírói (89.
számú) álláshelyet
tanácselnöki álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
július 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. pontját:

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
június 1. napjától az alábbiak szerint módosítom
a
Fővárosi
Törvényszék
engedélyezett
létszámáról szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. és 3. pontját:

1.
Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.5. tanácselnök: 8 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő

1.
Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 329 fő

A törvényszéki bírói létszám összesen (43 fő), a bírói
létszám mindösszesen (96 fő) és a Győri
Törvényszék engedélyezett létszáma (388 fő)
változatlan.

Járásbírósági bírói létszám összesen: 381 fő
Bírói létszám mindösszesen: 787 fő
3.
A Fővárosi Törvényszék
létszáma 2943 fő.

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

engedélyezett

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

114.SZ/2020. (VII. 13.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshely csoportvezető bírói
álláshellyé alakításáról és a Debreceni
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 77.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

112.SZ/2020. (VII. 3.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Debreceni
Törvényszék területén 2020. július 15-ei hatállyal
egy
tanácselnöki
(44.
számú)
álláshelyet
csoportvezető bírói álláshellyé alakítok át.

Az Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2020.El.III.A.4/8. (VI.15.) számú
2020. június 17. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
július 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 77.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. pontját:

113.SZ/2020. (07- 02.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely tanácselnöki
álláshellyé alakításáról és a Győri
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.
Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.5. tanácselnök: 12 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 3 fő
A törvényszéki bírói létszám összesen (63 fő), a bírói
létszám mindösszesen (137 fő) és a Debreceni

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Győri Törvényszék
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létszáma

(533

fő)

3. Melléklet A) pont (2) bekezdésében foglaltakra –
az alábbi elnöki intézkedést adom ki:

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

I.

Az
Országos
Bírósági
Hivatal
elnökhelyettesei által felügyelt szervezeti
egységek meghatározásáról és az iratok
beterjesztésének
rendjéről
szóló
108.SZ./2020. (VI. 8.) OBHE határozat (a
továbbiakban: OBHE határozat) I.1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) egyes szervezeti egységei - az alábbi rend
szerint - az OBH elnökhelyettesei felügyelete alatt
állnak:]

115.SZ/2020. (VII. 17.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2020.El.I.D.1/27. számú 2020. július
3. napján benyújtott módosításait jóváhagyom.

„1.
dr. Csillám Katalin elnökhelyettes
a)
b)
c)

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

II.

116.SZ/2020. (VII. 28.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról

Jogi Főosztály,
Magyar Igazságügyi Akadémia,
Közbeszerzések
és
Szerződéses
Kapcsolatok Főosztálya;”
Az OBHE határozat I.3. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

[Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) egyes szervezeti egységei - az alábbi rend
szerint - az OBH elnökhelyettesei felügyelete alatt
állnak:]
„3.

A Budapest Környéki Törvényszék 2020. június 22.
napján 2020.EI.I.D.1./16. számon benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.

dr. Harangozó Attila elnökhelyettes
a)
b)
c)

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

Igazgatásszervezési Főosztály,
Elektronikus Eljárások Főosztálya,
Informatikai Főosztály.”
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

117.SZ/2020. (VII. 28.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesei által felügyelt szervezeti
egységek meghatározásáról és az iratok
beterjesztésének rendjéről szóló
108.SZ./2020. (VI. 8.) OBHE határozat
módosításáról

118.SZ/2020. (VIII. 10.) OBHE határozata
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 125. § (3) bekezdése alapján
a Pesti Központi Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan

23

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/7-8. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

bírósággá, ahol a P. I. Csoportban két csoportvezetőhelyettes működik.

létszámáról szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Veszprémi
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal egy járásbírósági bírói (70. számú)
álláshelyet csoportvezető bírói álláshellyé alakítok
át.

119.SZ/2020. (VIII. 12.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén hét
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról
1.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. pontját:
1.
Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén
•
három járásbírósági bírói álláshelyet
(422., 430. és 574. számú)
végleges hatállyal megszüntetek, míg

Törvényszéki bírói létszám összesen: 45 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 36 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 43 fő

egy járásbírósági bírói álláshely (383.
számú)
megszüntetését
2020.
december 14. napjáig,
•
egy járásbírósági bírói álláshely (448.
sz.) megszüntetését 2021. január 15.
napjáig,
•
egy járásbírósági bírói álláshely (359.
sz.) megszüntetését 2021. június 30.
napjáig és
•
egy járásbírósági bírói álláshely (564.
sz.) megszüntetését 2021. július 31.
napjáig
meghosszabbítom.
•

2.

A bírói létszám mindösszesen (88 fő) és a Veszprémi
Törvényszék engedélyezett létszáma (349 fő)
változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

121.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Balassagyarmati Törvényszék területén
egy járásbírósági bírói és három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
megszüntetéséről és a Balassagyarmati
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 75.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A Fővárosi Törvényszék járásbírósági bírói
létszáma (329 fő), a járásbírósági bírói létszáma
összesen
(381
fő),
a
bírói
létszáma
mindösszesen (787 fő) és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszáma (2943 fő) változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Balassagyarmati
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal egy járásbírósági bírói (36. számú) és
három középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet megszüntetek.

120.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely csoportvezető
bírói álláshellyé alakításáról és a
Veszprémi Törvényszék engedélyezett
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom
a
Balassagyarmati
Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 75.SZ/2020. (V. 15.)
OBHE határozat 1., 2. és 3. pontját:

Bírói létszám mindösszesen: 71 fő
3.

Az Egri Törvényszék
létszáma 283 fő.

engedélyezett

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

1. Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 22 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 27 fő

123.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék területén két
járásbírósági bírói és hat középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
megszüntetéséről és a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 84.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Bírói létszám mindösszesen: 47 fő
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 77
fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 173 fő
3. A Balassagyarmati Törvényszék
engedélyezett létszáma 220 fő.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Miskolci
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal két járásbírósági bírói (70. és 168. számú)
és hat középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet megszüntetek.

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

122.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és az Egri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
78.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 84.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1., 2. és 3. pontját:
1.
Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 87 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján az Egri Törvényszék
területén 2020. augusztus 15-ei hatállyal egy
járásbírósági bírói (63. számú) álláshelyet
megszüntetek.

Járásbírósági bírói létszám összesen: 102 fő
Bírói létszám mindösszesen: 167 fő
2.
Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 292
fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom az Egri Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 78.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. és 3. pontját:

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
528 fő
3.

1.
Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 31 fő

A Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszáma 695 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Járásbírósági bírói létszám összesen: 39 fő
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124.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói, két járásbírósági bírói
és nyolc középfokú végzettségű tisztviselő,
írnoki álláshely megszüntetéséről és a
Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 87.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

125.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Szekszárdi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szekszárdi
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal egy törvényszéki bírói (20. számú)
álláshelyet megszüntetek.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szegedi
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal egy törvényszéki bírói (22. számú), két
járásbírósági bírói (53. és 57. számú) és nyolc
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet
megszüntetek.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. és 3. pontját:

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 87.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1., 2. és 3. pontját:

1.
Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 9 fő

1.
Bírói létszám
1.1
Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9 törvényszéki bíró: 35 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 23 fő
Bírói létszám mindösszesen: 56 fő

Törvényszéki bírói létszám összesen: 55 fő

3.

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 50 fő

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

Járásbírósági bírói létszám összesen: 58 fő
Bírói létszám mindösszesen: 113 fő
2.
Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 196
fő

126.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék területén két
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Szolnoki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 90.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
351 fő
3.

A Szegedi Törvényszék
létszáma 464 fő.

A Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszáma 238 fő.

engedélyezett

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szolnoki
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal két járásbírósági bírói (46. és 71. számú)
álláshelyet megszüntetek.
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Szolnoki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 90.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. és 3. pontját:

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
164 fő
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1.
Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 41 fő

128.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék területén két
járásbírósági bírói és hat középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
megszüntetéséről és a Zalaegerszegi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 94.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Járásbírósági bírói létszám összesen: 49 fő
Bírói létszám mindösszesen: 84 fő
3.

A Szolnoki Törvényszék
létszáma 331 fő.

engedélyezett

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Zalaegerszegi
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal két járásbírósági bírói (43. és 58. számú) és
hat középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet megszüntetek.

127.SZ/2020. (VIII. 17.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói és három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
megszüntetéséről és a Szombathelyi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 91.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom
a
Zalaegerszegi
Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 94.SZ/2020. (V. 15.)
OBHE határozat 1., 2. és 3. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szombathelyi
Törvényszék területén 2020. augusztus 15-ei
hatállyal egy törvényszéki bírói (17. számú) és
három középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet megszüntetek.

1.
Bírói létszám
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 27 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 36 fő
Bírói létszám mindösszesen: 59 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
augusztus 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom
a
Szombathelyi
Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 91.SZ/2020. (V. 15.)
OBHE határozat 1., 2. és 3. pontját:

2.
Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 84
fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
196 fő

1.
Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 9 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 20 fő

3.

A Zalaegerszegi Törvényszék engedélyezett
létszáma 255 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Bírói létszám mindösszesen: 48 fő
2.
Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok:
76 fő
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2. A Válsághelyzeti Kabinet
- elnöke: Dr. Senyei György, az Országos Bírósági
Hivatal elnöke;
- tagjai:
dr. Csillám Katalin, az OBH elnökhelyettese;
dr. Erőss Monika, az OBH elnökhelyettese;
dr. Harangozó Attila, az OBH elnökhelyettese;
dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke;
dr. Bicskei Ildikó, a Fővárosi Ítélőtábla Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetője;
dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék
elnöke;
dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke.

129.SZ/2020. (IX. 1.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesei által felügyelt szervezeti
egységek meghatározásáról és az iratok
beterjesztésének rendjéről szóló
108.SZ./2020. (VI. 8.) OBHE határozat
módosításáról
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:

3. A Válsághelyzeti Kabinet üléseit az elnök hívja
össze és vezeti le. Az ülés videókonferencia
keretében is megtartható.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesei által
felügyelt szervezeti egységek meghatározásáról és
az iratok beterjesztésének rendjéről szóló
108.SZ./2020. (VI. 8.) OBHE határozat I.3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A Válsághelyzeti Kabinet feladata az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének a
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területére
egészségügyi
válsághelyzet
elrendelésével bevezetett járványügyi készültséggel
összefüggő
igazgatási
feladatok ellátásának
támogatása.

[Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) egyes szervezeti egységei - az alábbi rend
szerint - az OBH elnökhelyettesei felügyelete alatt
állnak:]
„3.
dr. Harangozó Attila elnökhelyettes
d) Igazgatásszervezési Főosztály,
e) Informatikai és Elektronikus Ügyintézési
Főosztály.”

5. A Válsághelyzeti Kabinet tagjai a tevékenységüket
díjazás nélkül végzik.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

130.SZ/2020. (IX. 1.) OBHE határozat
a Válsághelyzeti Kabinet létrehozásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:
1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) elnökének a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm.
rendeletnek
megfelelő
feladatellátását
a
Válsághelyzeti Kabinet segíti.
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
benyújtotta volna. A Kormány részére az OBH
elnökének 2020. augusztus 31. napjáig kell
összeállítania
költségvetése
végrehajtásának
szöveges indokolását és ehhez az OBH elnöke az
OBT álláspontját 2020. augusztus 15. napjáig várja,
így soron kívüli eljárásnak van helye. Az OBT
tervezett legközelebbi ülése 2020. szeptember 9.
napjára van kitűzve, így a törvénykezési szünet ideje
alatt a témát a megadott határidőig ülés formájában
nem lehet megtárgyalni, ezért az előterjesztést az
OBT Szmsz. 3. § (2) bekezdés alapján elektronikus
szavazás formájában véleményezi.

95/2020. (VII. 8.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Harsányi Csillát, a
Békési Járásbíróság bíráját – kérelmére – 2020.
augusztus hó 1. napjától mentesíti a munkavégzési
kötelezettség alól.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az OBH elnöke a bíróságok 2019. évi tevékenységére
fordított költségvetési tételek felhasználásának
teljes szöveges indokolását megküldte, így ez
alapján az OBT érdemi álláspontját megalapozottan
ki tudta alakítani. Az OBT előtt ismert a bíróságok
2019. évi költségvetésének kerete, belső összetevői
és a felhasználásra vonatkozó külső és belső jogi
rendelkezések
is.
Ezek
alapján
az
OBT
megállapította, hogy az OBH elnöke kellő
alapossággal
indokolta
meg
a
bíróságok
tevékenységét finanszírozó költségvetési tételek
felhasználásának céljait, módjait, mértékeit.
Emellett beszámolt a bíróságok személyi és tárgyi
igényeinek, körülményeinek tükrében a pénzügyi
források felhasználásáról és a végrehajtás során
felmerült egyéb szükségszerű kiadások pénzügyi
megoldásairól is.

96/2020. (VIII. 10.) OBT számú határozat
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok 2019. évi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
végrehajtására
vonatkozó
beszámolóját
támogatólag véleményezi.
Indokolás
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (2) a) pontja
alapján az Országos Bírói Tanács (OBT) véleményezi
a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatot,
valamint
annak
végrehajtására
vonatkozó
beszámolót is. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
elnöke a bíróságok 2019. évi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény végrehajtására vonatkozó OBH
elnöki beszámolót e fenti Bszi. rendelkezés szerint,
még a Kormány részére készítendő előterjesztés
benyújtása előtt az OBT számára véleményezésre
küldte meg.

Mindezek alapján az OBT, mivel a bíróságok 2019.
évi költségvetésének felhasználása törvényes, a
kitűzött céloknak megfelelő, megalapozott és
indokolt volt - az Szmsz. 3. § (2) bekezdése alapján
elektronikus szavazás keretében - az OBH
elnökének a bíróságok 2019. évi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény végrehajtására vonatkozó
beszámolóját támogatólag véleményezi.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az OBH elnökének a költségvetés végrehajtására
vonatkozó
beszámolója
indokolását
az
Országgyűlés részére kell elkészítenie, amelyet
továbbítva a Kormány az egyes költségvetési
tárcákkal egyesített előterjesztés formájában
nyújtja be az Országgyűlés számára.

97/2020. (VIII. 10.) OBT határozat
Miniszteri Elismerő Oklevél
adományozásához való hozzájárulásról

Ezen eljárás folyamatában az OBH elnöke 2020.
július 14. napján juttatta el – a 2019. évi központi
költségvetés
VI.
fejezetének
végrehajtására
vonatkozó - dokumentumát az OBT-hez előzetes
véleményezésre még az előtt, mielőtt a Kormány
számára végleges javaslatát elkészítette, illetve

Az Országos Bírói Tanács hozzájárul dr. Péter Zoltán
János, az Országos Bírósági Hivatal elnöki biztosa,
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főosztályvezető bíró részére miniszteri elismerő
oklevél adományozásához.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

98/2020. (VIII. 27.) OBT határozat
A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról szóló utasítás tervezet
véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács a bíróságok igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
szóló OBH utasítás tervezetét támogatja.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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Hajnalné dr. Kondás Magdolnát, a Dabasi
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

2020. december 30. napjával,

Magyarország köztársasági elnöke

Benczéné dr. Viczián Katalint, a Debreceni
Törvényszék bíráját 2020. december 31. napjával,

dr. Horváth Elvirát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2020. szeptember 1. napjával,
dr. Harsányi Csillát, a Békési Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2020. szeptember 8.
napjával

- nyugállományba
figyelemmel -

helyezés

iránti

kérelmére

dr. Kiss Sándor Endrét, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját 2020. augusztus 25. napjával

- lemondására figyelemmel dr. Nagy Lászlót, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. december
23. napjával,
dr. Pálinkás Andrást, a Kaposvári Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. december
4. napjával,
dr. Jordanics Józsefet, a Kaposvári Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. december
19. napjával,
dr. Márton Mártát, a Debreceni Törvényszék bíráját
2021. január 8. napjával

- fegyelmi eljárás során jogerős fegyelmi büntetésként bírói tisztségéből felmentette,
dr. Földesi Boglárka Zsuzsannát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Gregorits Eriket, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Kővári Pétert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Lénárd-Komjáthy Kitti Katalint, a Ceglédi
Járásbíróság bíráját,
dr. Rácskay Jenőt, a Sárvári Járásbíróság bíráját,
dr. Oláh Péter Balázst, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját,

– a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel –
dr. Szigeti Julianna Katalint, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját,
dr. Tománé dr. Szabó Ritát, a Miskolci Törvényszék
bíráját

2020. július 1. napjától,
dr. Berecz Pétert, a Tiszaújvárosi Járásbíróság
bíráját,
dr. Buka Líviát, a Szerencsi Járásbíróság bíráját,
dr. Holló Veronikát, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját,
dr. Kiszella Andreát, a Miskolci Járásbíróság bíráját,
dr. Kovács Anitát, a Balassagyarmati Törvényszék
bíráját,
dr. Németh Nóra Esztert, a Miskolci Törvényszék
bíráját,
dr. Novák Attilát, az Ózdi Járásbíróság bíráját,
dr. Székely Zsófiát, a Miskolci Járásbíróság bíráját

2020. december 15. napjával,
dr. Kaas Johanna Orsolyát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját,
dr. Nagy Zsuzsannát, a Szegedi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót
2020. december 27. napjával,
dr. Császiné dr. Dupcsák Csillát, a Szolnoki
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót,
Törőcsikné dr. Gulyás Gabriellát, a Szolnoki
Törvényszék bíráját

2020. július 15. napjától

2020. december 29. napjával,

Czakkerné dr. Pásztor Anita Irént, a Kecskeméti
Járásbíróság bíráját,
Komlósiné dr. Sógor Ildikót a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Meggyesi Klárát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

dr. Bodnár Zsoltot, a Nyíregyházi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót,
dr. Gosztola-Molnár Éva Máriát, a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Dobos Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
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dr. Ződi Zitát, a Szegedi Járásbíróság bíráját

szaktanácsadók
feladatainak ellátásával.

koordinátori-helyettesi

2020. augusztus 1. napjától
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

258.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnökének
megbízásáról

143.E/2020. (III. 17.) OBHE határozat
bírósági titkár minisztériumi beosztásának
megszűnéséről és a Budapest Környéki
Törvényszékre történő beosztásáról

Dr. Nyiri Beáta Katalint 2020. június 18. napjától az
elnöki pályázat elbírálásáig az Egri Törvényszék
elnöki tisztségének ellátásával megbízom.
Indokolás:

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése f) pontja
alapján dr. Bak Szilviának, az Igazságügyi
Minisztériumba beosztott bírósági titkárnak a
beosztása - a határozott idő lejártára tekintettel 2020. március 31. napjával megszűnik, ezért őt
2020. április 1. napjával a minisztériumi beosztását
megelőző szolgálati helyére, a Budapest Környéki
Törvényszékre
bírósági
titkári
munkakörbe
beosztom.

Dr. Nyiri Beáta Katalin 2014. március 15. napjától
2020. március 14. napjáig kapott kinevezést az Egri
Törvényszék elnöki tisztségére.
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezése
alapján a 167.E/2020. (III. 31.) OBHE határozattal
megállapítottam, hogy dr. Nyiri Beáta Katalin elnöki
megbízatása a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodik.

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

183.E/2020. (IV. 15.) OBHE határozat
az európai jogi szaktanácsadók
koordinátor-helyettesi megbízásáról

A 2020. június 18. napján hatályba lépett, a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 100. § (1) bekezdése alapján
a veszélyhelyzet megszűnését követően a vezetői
pályázat elbírálásáig a kinevezésre jogosult a
bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 19. § (2) bekezdése
alapján

Mivel az Egri Törvényszék elnöki tisztségére kiírt
pályázat elbírálása folyamatban van, a fenti
rendelkezés alapján dr. Nyiri Beáta Katalin elnöki
megbízásáról határoztam.

polgári-gazdasági ügyszakban
dr. Kovács Bálint Gábort, a Szombathelyi
Törvényszék bíráját,
munkaügyi ügyszakban
dr. Csorba Annát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

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

a 2020. április 15. napjától 2023. április 14. napjáig
terjedő időtartamra megbízom az európai jogi
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A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezése
alapján a 166.E/2020. (III. 31.) OBHE határozattal
megállapítottam, hogy Kissné dr. Szabó Judit elnöki
megbízása
a
veszélyhelyzet
megszűnéséig
meghosszabbodik.

259.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnökének
megbízásáról
Dr. Nyakó Zsuzsannát 2020. június 18. napjától az
elnöki pályázat elbírálásáig a Nyíregyházi
Törvényszék
elnöki
tisztségének
ellátásával
megbízom.

A 2020. június 18. napján hatályba lépett, a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 100. § (1) bekezdése alapján
a veszélyhelyzet megszűnését követően a vezetői
pályázat elbírálásáig a kinevezésre jogosult a
bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be.

Indokolás:
Dr. Nyakó Zsuzsanna 2014. április 5. napjától 2020.
április 4. napjáig kapott kinevezést a Nyíregyházi
Törvényszék elnöki tisztségére.
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezése
alapján dr. Nyakó Zsuzsanna elnöki megbízatása a
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodott.

Mivel a Szolnoki Törvényszék elnöki tisztségére kiírt
pályázat elbírálása folyamatban van, a fenti
rendelkezés alapján Kissné dr. Szabó Judit elnöki
megbízásáról határoztam.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A 2020. június 18. napján hatályba lépett, a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 100. § (1) bekezdése alapján
a veszélyhelyzet megszűnését követően a vezetői
pályázatot haladéktalanul ki kell írni és a pályázat
elbírálásáig a kinevezésre jogosult a bírósági vezetői
állást megbízás útján töltheti be.

261.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék
kollégiumvezetőjének megbízásáról

Mivel a Nyíregyházi Törvényszék elnöki tisztségére a
pályázatot a 217.E/2020. (V. 19.) OBHE határozattal
kiírtam, a fenti rendelkezés alapján dr. Nyakó
Zsuzsanna elnöki megbízásáról határoztam.

Dr. Tóth Ferencet 2020. június 18. napjától a
kollégiumvezetői
pályázat
elbírálásáig
a
Szombathelyi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
tisztségének ellátásával megbízom.

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

Indokolás:
Dr. Tóth Ferenc 2014. május 1. napjától 2020. április
30. napjáig kapott kinevezést a Szombathelyi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére.

260.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék elnökének
megbízásáról

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezése
alapján
dr.
Tóth
Ferenc
kollégiumvezetői
megbízatása a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodott.

Kissné dr. Szabó Juditot 2020. június 18. napjától az
elnöki pályázat elbírálásáig a Szolnoki Törvényszék
elnöki tisztségének ellátásával megbízom.
Indokolás:

A 2020. június 18. napján hatályba lépett, a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 100. § (1) bekezdése alapján

Kissné dr. Szabó Judit 2014. március 15. napjától
2020. március 14. napjáig kapott kinevezést a
Szolnoki Törvényszék elnöki tisztségére.
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a veszélyhelyzet megszűnését követően a vezetői
pályázat elbírálásáig a kinevezésre jogosult a
bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be.

OBHE határozattal a pályázatot kiírtam, a fenti
rendelkezés alapján dr. Kiss István Béla
kollégiumvezetői megbízásáról határoztam.

Mivel a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségre a 220.E/2020. (V. 19.) OBHE határozattal a
pályázatot kiírtam, a fenti rendelkezés alapján dr.
Tóth
Ferenc
kollégiumvezetői
megbízásáról
határoztam.

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

263.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozata
a Nyíregyházi Törvényszék
kollégiumvezetőjének megbízásáról

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

Dr. Szűcsné dr. Vida Ágnest 2020. június 18. napjától
a kollégiumvezetői pályázat elbírálásáig a
Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői
tisztségének
ellátásával
megbízom.

262.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék
kollégiumvezetőjének megbízásáról

Indokolás:
Dr. Kiss István Bélát 2020. június 18. napjától a
kollégiumvezetői pályázat elbírálásáig a Miskolci
Törvényszék
Gazdasági
Kollégiuma
kollégiumvezetői
tisztségének
ellátásával
megbízom.

Dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes 2014. június 1. napjától
2020. május 31. napjáig kapott kinevezést a
Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői tisztségére.
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezése
alapján dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes kollégiumvezetői
megbízatása a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodott.

Indokolás:
Dr. Kiss István Béla 2014. június 1. napjától 2020.
május 31. napjáig kapott kinevezést a Miskolci
Törvényszék
Gazdasági
Kollégiuma
kollégiumvezetői tisztségére.

A 2020. június 18. napján hatályba lépett a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 100. § (1) bekezdése alapján
a veszélyhelyzet megszűnését követően a vezetői
pályázatot haladéktalanul ki kell írni és a pályázat
elbírálásáig a kinevezésre jogosult a bírósági vezetői
állást megbízás útján töltheti be.

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezése
alapján dr. Kiss István Béla kollégiumvezetői
megbízatása a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodott.
A 2020. június 18. napján hatályba lépett, a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 100. § (1) bekezdése alapján
a veszélyhelyzet megszűnését követően a vezetői
pályázatot haladéktalanul ki kell írni és a pályázat
elbírálásáig a kinevezésre jogosult a bírósági vezetői
állást megbízás útján töltheti be.

Mivel a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma
kollégiumvezetői
tisztségére
a
218.E/2020. (V. 19.) OBHE határozattal a pályázatot
kiírtam, a fenti rendelkezés alapján dr. Szűcsné dr.
Vida Ágnes megbízásáról határoztam.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Mivel a Miskolci Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői tisztségére a 216.E/2020. (V. 19.)
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264.E/2020. (VI. 19.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírák kijelöléséről

269.E/2020. (VI. 29.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – hozzájárulásukkal – dr.
Biró Diána Esztert és dr. Buzás Brigittát, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bíráit 2020. július 1.
napjától fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.

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.
Gráner
Zsófiát,
a
Fővárosi
Törvényszék
csoportvezető
bíráját
–
eredeti
ítélkezési
tevékenységének részbeni megtartásával – 2020.
szeptember 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.

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

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

268.E/2020. (VI. 26.) 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,

272.E/2020. (VII. 1.) OBHE határozat
bíró 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 – hozzájárulásával – dr. Szabó
Lászlót, a Szegedi Törvényszék bíráját - eredeti
ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül – 2020.
július 15. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időszakra a Kúriára kirendelem.

1.

dr. Parlagi Mátyást, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét,
2. dr. Székely Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét és
3. dr. Szabolcsi-Varga Krisztinát, a Budapest
Környéki Törvényszék tanácselnökét, eredeti
ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása
mellett, és
4. dr. Kassai Árpád Mihályt, a Fővárosi
Törvényszék
bíráját,
eredeti
ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül,
2020. szeptember 1. napjától 2020. december 31.
napjáig terjedő időszakra a Kúriára kirendelem,

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

5.

dr. Scholtz Hildának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának és
6. dr. Repkényi Zsuzsannának, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírájának, eredeti ítélkezési
tevékenységük részbeni megtartása mellett,
2020. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időszakra a Kúriára történő kirendelését
meghosszabbítom.

273.E/2020. (VII. 1.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Barkóczi Balázst, a Paksi Járásbíróság bíráját, a
Szekszárdi
Törvényszék
elnökének
kezdeményezésére - a Szekszárdi Járásbíróság
elnökhelyettesévé történő kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2020.
július 1. napjától a Szekszárdi Járásbíróságra
áthelyezem.

Törvényszékről a Szegedi
munkakörbe áthelyezem.

Ítélőtáblára

bírói

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

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

277.E/2020. (VII. 6.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszüntetéséről és a
Budapest Környéki Törvényszékre történő
beosztásáról

274/2020. (VII. 2.) OBHE határozat
2020. július hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
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. Cseicsner Évának, a Budapest Környéki
Törvényszék bírájának,
- dr. Marosy Zsófia Máriának, a Fővárosi
Törvényszék bírájának,
- dr. Nagy Andreának, a Balassagyarmati
Törvényszék tanácselnökének,
- dr. Tímár Tamásnak, a Szegedi Törvényszék
bírájának 2020. július 1. napjától,
- dr. Kruták Beatrixnak, a Nyíregyházi Törvényszék
bírájának 2020. július 15. napjától

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Félegyházy Megyesy Fatime
Mária Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását 2020. július 6. napjával
megszüntetem és 2020. július 7. napjától a
Budapest Környéki Törvényszékre beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

címzetes táblabíró címet,

284.E/2020. (VII. 8.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelölésének
visszavonásáról

- dr. Végh Andreának, a Kaposvári Járásbíróság
bírájának 2020. július 1. napjától,
- dr. Pusztai Ágnesnek, a Veszprémi Járásbíróság
bírájának 2020. július 23. napjától

Dr. Kerekes Szilvia debreceni járásbírósági bírósági
titkár bírósági közvetítői kijelölését – kérelmére –
2020. július 10. napjával visszavonom.

címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

276.E/2020. (VII. 3.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

285.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Szőllősiné dr. Tóth Zsuzsanna tanácselnököt – a
25.E/2020. (I. 22.) OBHE határozattal kiírt pályázatra
figyelemmel – 2020. július 15. napjával a Szegedi

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Hornyák Szabolcs János az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2020.
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időtartamra

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2020. augusztus 1. napjától a
Szigetvári Járásbíróságra áthelyezem.

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

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

286.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

289.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján
dr. Rácz Krisztinát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét a 2020. augusztus 1. napjától 2026.
július 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának
kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Fuglovics Gabriella Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. július 16.
napjától 2021. január 15. 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

287.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

290.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján
dr. Bicskei Ildikót, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját a
2020. augusztus 1. napjától 2026. július 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi Ítélőtábla
Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Balogh Erika az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. július 17.
napjától 2020. augusztus 16. 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

288.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
Kissné dr. Pánti Mártát, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
a Pécsi Törvényszék elnökének kezdeményezésére a Szigetvári Járásbíróság elnökévé történő
kinevezésére tekintettel -, a bírák jogállásáról és
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291.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék
elnökhelyettesének a Szombathelyi
Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásáról

292.E/2020. (VII. 20.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírák
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján,
hozzájárulásukkal

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. §
(3) bekezdése alapján dr. Varga Roland Istvánt, a
Szombathelyi
Törvényszék
elnökhelyettesét
megbízom - az elnökhelyettesi megbízatásának
leteltét követően - 2020. július 15. napjától, az elnöki
tisztség betöltéséig, de legfeljebb 2021. január 14.
napjáig terjedő időtartamra a Szombathelyi
Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával.

-

dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni
Törvényszék bíráját 2020. szeptember 1.
napjától és
dr.
Decleva
Krisztián
Zoltánt,
a
Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját, a
Debreceni
Törvényszéken
2020.
szeptember
1.
napjától
kezdődő
kirendelése időtartamára
közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

Indokolás:

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot írt ki
a Szombathelyi Törvényszék elnöki álláshelyére az
595.E/2019. (XI. 14.) OBHE határozatával, amely a
Bírósági Közlöny 2019. évi 10. számában jelent meg
2020. január 30-ai pályázati határidővel. A pályázati
eljárás folyamatban van.

293.E/2020. (VII. 21.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettesének
vezetői tisztsége 2020. július 14. napján - a
megbízatási időtartam leteltével – megszűnik.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Mizsák Georgina Mária Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. augusztus 1.
napjától 2021. július 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.

A Szombathelyi Törvényszéken az elnöki és az
elnökhelyettesi tisztség 2020. július 15. napjától
betöltetlen.
A Bszi. 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.
A fentiekre figyelemmel dr. Varga Roland Istvánt
megbíztam a Szombathelyi Törvényszéken az elnöki
feladatok ellátásával.

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

295.E/2020. (VII. 23.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
történő beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Ruttner Veronika, az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
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beosztása – a határozott idő lejártával – 2020. július
31. napjával megszűnik, erre tekintettel 2020.
augusztus 1. napjával a bírót a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra osztom be bírói
munkakörbe.

bekezdése alapján dr. Demjén Pétert, a Miskolci
Törvényszék tanácselnökét – a 236.E/2020. (V. 27.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2020. október
1. napjával a Miskolci Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

296.E/2020. (VII. 24.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

299.E/2020. (VII. 24.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Figula Ildikó Zsuzsannát, a
Debreceni Törvényszék tanácselnökét – a
239.E/2020. (V. 27.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2020. október 1. napjával a
Debreceni Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Varga Esztert, a Fővárosi
Törvényszék bíráját – a 238.E/2020. (V. 27.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2020. október
1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

302.E/2020. (VII. 28.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

297.E/2020. (VII. 24.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Szilas Juditot, a Fővárosi
Törvényszék bíráját – a 237.E/2020. (V. 27.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2020. október
1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján
dr. Tass Edina Ágnest, a Nyíregyházi Törvényszék
bíráját a 2020. augusztus 1. napjától 2026. július 31.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni
Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

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

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2020. augusztus 1. napjától a
Debreceni Ítélőtáblára áthelyezem.

298.E/2020. (VII. 24.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
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elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával – dr. Balogh Mártát, a Tatabányai
Törvényszék
bíráját
–
eredeti
ítélkezési
tevékenysége
megtartása
nélkül
–
2020.
szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszékre
kirendelem.

303.E/2020. (VII. 28.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és
a Szentendrei Járásbíróságra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Vida-Lukácsi Katalin, az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztása - a határozott idő lejártával - 2020. július
31. napjával megszűnik, erre tekintettel 2020.
augusztus 1. napjával a bírót a Szentendrei
Járásbíróságra osztom be bírói munkakörbe.

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

307. E/2020. (VIII. 6.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és
az Érdi Járásbíróságra történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Balogh Erika, az Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztása
- a határozott idő lejáratával - 2020. augusztus 16.
napjával megszűnik, erre tekintettel 2020.
augusztus 17. napjával a bírót a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, az Érdi
Járásbíróságra bírói munkakörbe beosztom.

304.E/2020. (VII. 30.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának
megszűnéséről és a
Fővárosi Törvényszékre történő
beosztásáról
Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
42/A. § (4) és (5) bekezdései alapján dr. Juhász
Dorottya Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztása - a határozott idő
lejártával - 2020. július 31. napjával megszűnik, erre
tekintettel 2020. augusztus 1. napjával a bírósági
titkárt a Fővárosi Törvényszékre beosztom.

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

308.E/2020. (VIII. 10.) OBHE határozat
bíró Kecskeméti Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával – dr. Kerékgyártó-Minda Mária
Juditnak, a Veszprémi Törvényszék bírájának 2020.
szeptember 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő
időtartamra
–
eredeti
ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – részben a
Kecskeméti Törvényszékre, részben a Kecskeméti

306.E/2020. (VIII. 6.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
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kirendelését

alapján dr. Huber Gábornak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának a Kúriára történő kirendelését 2020.
augusztus
31.
napjával
–
kérelmére
megszüntetem.

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

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

309.E/2020. (VIII. 11.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

312.E/2020. (VIII. 13.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnökének kinevezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Farkas Antóniát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját – a 234.E/2020. (V. 27.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2020. október
1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján
dr. Turi Tamást a 2020. augusztus 15. napjától 2026.
augusztus 14. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem a Pécsi Ítélőtábla elnökévé.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

310.E/2020. (VIII. 11.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

313.E/2020. (VIII. 13.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Parlagi Mátyást, a Fővárosi
Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét – a
235.E/2020. (V. 27.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2020. október 1. napjával a Fővárosi
Törvényszékről a Kúriára bírói munkakörbe
áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Szilágyi Enikő Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2020. szeptember 1.
napjától 2021. augusztus 31. 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

314.E/2020. (VIII. 14.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelölésének meghosszabbításáról

311.E/2020. (VIII. 12.) OBHE határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
megszüntetéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján,
hozzájárulásával, dr. Kerékgyártó-Minda Mária
Juditnak, a Veszprémi Törvényszék bírájának
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá történő

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) bekezdése
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kijelölését – a Kecskeméti Törvényszékre történő
kirendelése idejére - 2020. szeptember 1. napjától
2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbítom.

323.E/2020. (VIII. 27.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

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

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének
betöltésére – a Bírósági Közlöny 2020. évi 5.
számban
megjelent
kiírásra
–
benyújtott
pályázatokat elbírálva

321.E/2020. (VIII. 26.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszüntetéséről és
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
történő beosztásáról

polgári-gazdasági ügyszakban
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Gondán-Evetovits Andreát, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bíráját,
a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Szabó Pétert, a Győri Ítélőtábla bíráját,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Bakos Réka Ilona, az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztását – kérelmére – 2020. augusztus 31.
napjával megszüntetem, erre tekintettel 2020.
szeptember 1. napjával a bírót a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe
beosztom.

büntető ügyszakban
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Tasnádi Zoltánt, a Miskolci Járásbíróság
bíráját,
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Diósdi Máriát, a Pécsi Járásbíróság
csoportvezető bíráját,

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

közigazgatási ügyszakban
a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
illetékességi területére
dr. Gulyás Krisztinát, a Pécsi Törvényszék
bíráját,

322.E/2020. (VIII. 26.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

munkaügyi ügyszakban

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Pető Lindát, a Miskolci Törvényszék
bírósági titkárát 2020. szeptember 15. napjától 2021.
szeptember
14.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba
beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélkül)
illetékességi területére
dr. Bicskei Ildikót, a Fővárosi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Fürjes Annamáriát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Guba Veronika Ritát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját
a 2020. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra megbízom az európai
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jogi szaktanácsadói feladatok ellátásával járó
központi igazgatási feladatok végrehajtásával.

Az Egri Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Petrovits Gergelyt a Gyöngyösi Járásbíróság
elnökhelyettesét 2020. július 1. napjától nyomozási
bírói feladatok ellátására.

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Székely Gabriellát a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét 2020. július 1. napjától 2026. június
30. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi
Törvényszék
Büntető
Kollégiumának
kollégiumvezető-helyettesévé,

325.E/2020. (VIII. 28.) OBHE határozat
bíró hivatali beosztásának határozatlan
időtartamra történő meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Antal Veronika, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró, hivatali beosztását 2020. szeptember
1.
napjától
határozatlan
időtartamra
meghosszabbítom.

dr. Kárpáti Györgyöt,
dr. Keszthelyi Csabát és
dr. Tóth Erzsébetet, a Fővárosi Törvényszék bíráit
2020. július 1. napjától határozatlan időre a Fővárosi
Törvényszék Büntető Kollégiumába tanácselnöki
munkakörbe,

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

Trappné dr. Kiszely Ritát 2020. július 15. napjától
2026. július 14. napjáig terjedő időtartamra a
Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnökévé,
dr. Lukács Mónika Esztert, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2020. július 15. napjától 2026. július
14. napjáig terjedő időtartamra a Pesti Központi
Bíróság B.I. Csoportjának csoportvezető-helyettes
bírójává.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék elnöke beosztotta

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke kinevezte
dr. Székely Erikát 2020. július 1. napjától 2020.
december 31. napjáig – határozott időre - a Fővárosi
Ítélőtábla Polgári Kollégium Polgári Szakágához
bírósági titkári munkakörbe.

Trappné dr. Kiszely Ritát, a Budapest XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság elnökét - a megbízatási időtartam
leteltére tekintettel - 2020. július 1. napjától a
Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra bírói
munkakörbe.

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
kinevezte

A Fővárosi Törvényszék elnöke
meghosszabbította

dr. Vízler Edina járásbírósági elnököt 2020.
augusztus 1. napjától 2026. július 31. napjáig terjedő
időtartamra a Balassagyarmati Járásbíróság
elnökévé.

dr. Szabó József Tamás, törvényszéki bíró
sajtószóvivői kijelölését a Fővárosi Törvényszéken
2020. július 1. napjától 2021. június 30 napjáig
terjedő időtartamra.

A Budapest
kinevezte

A Gyulai Törvényszék elnöke kinevezte

Környéki

Törvényszék

elnöke

Bartosné dr. Tihanyi Krisztina járásbírósági elnököt,
2020. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31.
napjáig
terjedő
időtartamra
az
Orosházi
Járásbíróság elnökévé.

dr. Kolossváryné dr. Molnár Mónika járásbírósági
elnökhelyettest 2020. augusztus 1. napjától 2026.
július 31. napjáig terjedő időtartamra a Dunakeszi
Járásbíróság elnökhelyettesévé.
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A Kaposvári Törvényszék elnöke kinevezte

A Szegedi Törvényszék elnöke kinevezte

dr. Bejczi Arnold járásbírósági elnököt 2020. július 1.
napjától 2026. június 30. napjáig terjedő
időtartamra a Fonyódi Járásbíróság elnökévé,

dr. Nógrádi Beátát, a Szegedi Törvényszék bíráját
2020. július 16. napjától határozatlan időre a
Szegedi Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

dr. Paál Rita járásbírósági elnökhelyettest 2020.
július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő
időtartamra
a
Kaposvári
Járásbíróság
elnökhelyettesévé.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
beosztotta
Gregorichné dr. Ősi Mártát, a Dunaújvárosi
Járásbíróság elnökét - a megbízatási időtartam
leteltére tekintettel - 2020. augusztus 1. napjától
Dunaújvárosi Járásbíróságra járásbírósági bírói
munkakörbe.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Pirisi Levente járásbírósági elnököt 2020. június
25. napjától 2026. június 24. napjáig terjedő
időtartamra a Kiskőrösi Járásbíróság elnökévé,

A Veszprémi Törvényszék elnöke kinevezte

dr. Bulla László Tamás törvényszéki bírót 2020.
július 1. napjától határozatlan időtartamra a
Kecskeméti Törvényszék tanácselnökévé,

dr. Tóth Györgyit, a Veszprémi Járásbíróság bíráját,
2020. augusztus 1. napjától 2026. július 31. napjáig
terjedő időtartamra a Veszprémi Járásbíróság
elnökévé,

dr. Barna Krisztina járásbírósági elnökhelyettest
2020. július 18. napjától 2026. július 17. napjáig
terjedő
időtartamra
a
Bajai
Járásbíróság
elnökhelyettesévé.

dr. Halász Péter Ferencet, a Veszprémi Járásbíróság
bíráját, 2020. augusztus 1. napjától 2026. július 31.
napjáig
terjedő
időtartamra
a
Veszprémi
Járásbíróság elnökhelyettesévé,

A Miskolci Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Molnár Gábort, az Ózdi Járásbíróság bíráját 2020.
július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő
időtartamra az Ózdi Járásbíróság elnökévé.

dr. László Krisztinát, a Veszprémi Járásbíróság
bíráját, 2020. augusztus 1. napjától 2026. július 31.
napjáig
terjedő
időtartamra
a
Veszprémi
Járásbíróság csoportvezetőjévé.

A Pécsi Törvényszék elnöke kinevezte

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke kinevezte

dr. Hosszú Hedviget, a Pécsi Törvényszék bíráját
2020. július 1. napjától határozatlan időre a Pécsi
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe,

dr. Seres Líviát, a Nyírbátori Járásbíróság elnökét
2020. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a Nyírbátori Járásbíróság
elnökévé,

dr. Dobra Sándort, a Komlói Járásbíróság bíráját
2020. július 15. napjától 2026. július 14. napjáig
terjedő időtartamra a Komlói Járásbíróság elnökévé,

dr. Juhász Endrét, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját
2020. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra a Vásárosnaményi
Járásbíróság elnökévé.

dr. Diósdi Máriát, a Pécsi Járásbíróság bíráját 2020.
július 15. napjától 2026. július 14. napjáig terjedő
időtartamra a Pécsi Járásbíróság Nyomozásiszabálysértési. Csoportjának csoportvezetőjévé,

A Szegedi Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Nóvé Ágnest, a Szegedi Törvényszék bíráját 2020.
június 2. napjától határozatlan időre büntetésvégrehajtási bírónak.

Kissné dr. Pánti Mártát, a Pécsi Járásbíróság bíráját
2020. augusztus 1. napjától 2026. július 31. napjáig
terjedő időtartamra a Szigetvári Járásbíróság
elnökévé.
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2011. évi CLXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján
eredménytelenné nyilvánította.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

A
Zalaegerszegi
Törvényszék
elnöke
a
Nagykanizsai Járásbíróság elnöki álláshelyének (27.
számú) betöltésére a Bírósági Közlöny 2020/3.
számában meghirdetett pályázatot a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
132.
§
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

A Fővárosi Törvényszék elnöke a Fővárosi
Törvényszék Büntető Kollégiumában meghirdetett
tanácselnöki álláshelyének (23. számú) betöltésére
kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2)
bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Pesti Központi
Kerületi Bíróság B.III. Csoportjában meghirdetett
csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (307.
számú) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
132.
§
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1)
bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A 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.

Az Egri Törvényszék elnöke a Hevesi Járásbíróság
elnöki álláshelyének (29. számú) betöltésére a
Bírósági Közlöny 2020/5. számában meghirdetett
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 133. § (1)
bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.
A Kecskeméti Törvényszék elnöke a Kiskunhalasi
Járásbíróság elnöki álláshelyének (46. számú)
betöltésére a Bírósági Közlöny 2020/3. számában
meghirdetett pályázatot - 2020. július 13. napján - a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdése alapján
eredménytelenné nyilvánította.
A Győri Törvényszék elnöke a Mosonmagyaróvári
Járásbíróság elnöki állására (33. számú) a Bírósági
Közlöny 2020/4. számában meghirdetett pályázatot
– figyelemmel az OBT 92/2020. (VII. 1.) határozatára
- eredménytelenné nyilvánította.
A Gyulai Törvényszék elnöke a Battonyai
Járásbíróság elnöki álláshelyének (32. számú)
betöltésére a Bírósági Közlöny 2020/3. számában
meghirdetett pályázatot a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 133. §
(1)
bekezdése
alapján
eredménytelenné
nyilvánította.
A Szolnoki Törvényszék elnöke a Szolnoki
Járásbíróság Szabálysértési Csoport büntető
csoportvezető bírói (65. számú) álláshelyére a
Bírósági Közlöny 2020/5. számában kiírt pályázatot
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
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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.

•
•
•

•

https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoipalyazatok linkről letölthetők)
motivációs levelet
a pályázó önéletrajzát
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
ennek
hiányában
az
abszolutóriumot vagy az államvizsgát
megelőző
utolsó
félév
eredményes
befejezését tanúsító egyetemi igazolást
a kiállításától számított kilencven napnál
nem
régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
kiállításának
kezdeményezését tanúsító okiratot.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más
törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4)
és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a
büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem
fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány
címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági
Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi
rendelkezések alapján jogosult az adatok
kezelésére.

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A pályázathoz – amennyiben a pályázó
többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően
előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és
lepecsételt igazolást
•
a bíróságon eltöltött egyéb leszakmai
gyakorlatról az adott bíróság elnöke által
aláírt és lepecsételt igazolást
•
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt
és
lepecsételt
igazolást
bírósági
ügyintézőként
igazságügyi
szolgálati
jogviszonyban töltött idejéről
•
a diploma mellékletének közjegyző által
hitelesített másolatát, amennyiben a
diploma „summa cum laude” („praeclare”)
vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel
•
a kiküldő egyetem által kiállított magyar
nyelvű
igazolást
a
jogi
egyetemi
tanulmányok
folytatásához
kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról
•
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy
különdíjat igazoló okirat másolatát
•
nemzetközi vagy bíróság által országos
nevezési
lehetőséggel
meghirdetett
perbeszédversenyen elért 1., 2., 3.

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14.
§ (6) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján
kell betölteni, kivéve, ha az állás betöltésére az
Iasz. 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már
kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével
kerül sor.
A
bírósági
fogalmazói
állásokra
azok
a
cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak,
akik
legkésőbb
a
szóbeli
versenyvizsga
időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával
rendelkeznek,
és
hatósági
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.
A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és
mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A
motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es
betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.
A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni
kell:
• a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
(a
nyomtatványok
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helyezést vagy különdíjat igazoló okirat
másolatát
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

316.E/2020. (VIII. 25.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal
által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2.
vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott,
elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő
rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának
másolatát csatolnia nem kell.

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 elnökhelyettesi állására, a
Bírósági Közlöny 2020/5. számában kiírt pályázatot tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett eredménytelenné nyilvánítom.

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen
benyújtható
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolata
•
a kiállításától számított 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
•
amennyiben a pályázó a pályázati határidő
lejártát követően szerez jogosultságot
többletpontra, az ezt igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga
megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon.

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

317.E/2020. (VIII. 25.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván
pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie
ezek sorrendjét.

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

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott
pályázat
érvénytelen,
ebben
az
esetben
versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám
egymagában nem elegendő és nem egyedüli
feltétele a fogalmazói kinevezésnek.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a
pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször
módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu
weboldalon is megtalálható - a bírósági fogalmazók
felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016.
(II.29.) OBH utasításból tájékozódhatnak.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz.
rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az
Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás
rendelkezései az irányadók.
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a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

330.E/2020. (VIII. 31.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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

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

329.E/2020. (VIII. 31.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kecskeméti
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. október
5. napja 16.00 óra.

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

331.E/2020. (VIII. 31.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

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

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
az Érdi Járásbíróság elnökhelyettesi
(238. számú) álláshelyének betöltésére

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

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.

332.E/2020. (VIII. 31.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
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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
Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a Budapest Környéki Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Budapest Környéki 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.

- 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
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 26. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Thököly út 97-101.)

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Budai Központi Kerületi Bíróság
elnökhelyettesi (279. számú) álláshelyének
betöltésére

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

(1055

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék Büntető
Kollégiuma tanácselnöki (23. számú)
álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat,
valamint
a
bírósági
szakmai
igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
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gyakorlat, valamint a hosszabb elsőfokú bírói
gyakorlat.
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
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi 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 Fővárosi Törvényszék Büntető
Kollégiuma tanácselnöki (36. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat, valamint a másodfokú bírói gyakorlat
és vezetői 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,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

(1055

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja.
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A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

(1055

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék Büntető
Kollégiuma Bv. Csoport csoportvezetői
(113. számú) álláshelyének betöltésére

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

(1055

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pesti Központi Kerületi Bíróság polgári
ügyszakos csoportvezetői (291. számú)
álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat, valamint a büntetés-végrehajtási
ügyszakban folytatott gyakorlat, illetve az e
körben szerzett vezetői 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,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi 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 vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
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(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

− a Fővárosi Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 13. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

(1055

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 13. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pesti Központi Kerületi Bíróság polgári
ügyszakos csoportvezetői (289. számú)
álláshelyének betöltésére

(1055

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Pesti Központi Kerületi Bíróság polgári
ügyszakos csoportvezető-helyettesi
(309. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
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Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi 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.

− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Debreceni Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Debreceni Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Debreceni Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 13. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

(1055

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki
Debrecen, Széchenyi u. 9.)

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
törvényszéki közigazgatási ügyszakos
tanácselnöki (128. számú) álláshelyének
betöltésére

Iroda

(4025

A Debreceni Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
munkaügyi ügyszakos törvényszéki
csoportvezetői (44. számú) álláshelyének
betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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.
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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
Debreceni Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Debreceni Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Debreceni 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 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 Egri
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
az
Egri
Törvényszék
elnöke
által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− az Egri Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki
Debrecen, Széchenyi u. 9.)

Iroda

(4025

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Iroda
Barkóczy u. 1.)

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

(3300

Eger,

A Győri Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnöki
(33. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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 elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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,
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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 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 Győri
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Győri Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Győri 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.

- 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
Kecskeméti Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Kecskeméti Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Kecskeméti Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Iroda (9021 Győr, Szent
István u. 6.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki
Kecskemét, Rákóczi út 7.)

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

Iroda

(6000

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szegedi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma közigazgatási ügyszakos
tanácselnöki (103. számú) álláshelyének
betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A pályázat elbírálása során előnyt jelent a
legalább 5 éves tényleges bírói működési
gyakorlat.
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 Szegedi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Szegedi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Szegedi 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 Szolnoki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szolnoki Járásbíróság Szabálysértési
Csoport büntető ügyszakos csoportvezetői
bírói (65. számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szolnoki
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Szolnoki Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Szolnoki Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720
Szeged, Széchenyi tér 4.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Titkársága (5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 1.).
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−
−

EGYÉB PÁLYÁZATOK

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
az Országos Bírósági Hivatal
Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezetői
állásának betöltésére
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 15. 16.00 óra
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának
időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat
kiírója elutasítja.
Jelentkezés módja: A jelentkezéseket postai úton az
Országos Bírósági Hivatal Elnökéhez címezve, az
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay utca 16. I/111/b.) részére kell
3 példányban megküldeni.
Főbb feladatok:
1. Irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló
Gazdálkodási Főosztály, Hivatali Gazdasági Osztály,
Fejezeti Költségvetési Osztály és a Kontrolling
Osztály munkáját;
2. Felelős a Gazdálkodási Főosztály egészének
működéséért, a vonatkozó jogszabályok, elnöki
intézkedések, utasítások és egyéb szabályzatok
alkalmazásáért és betartatásáért, a főosztályi
szervezeti egységek munkájának irányításáért,
összehangolásáért;
3. Elkészíti az Országos Bírósági Hivatal elemi
költségvetését és költségvetési beszámolóját;
4. Felügyeli és koordinálja az OBH elnökének
hatáskörébe tartozó „Bíróságok fejezet” egészére és
az OBH-ra vonatkozó valamennyi pénzügyi,
költségvetési, gazdálkodási tevékenységét;
5. Felelős a központi, fejezeti költségvetés
tervezésért, teljesítéséért;
6. Közreműködik a gazdálkodási és költségvetési
szakterületi tevékenységbe tartozó előterjesztések,
tájékoztatók, határozatok, szabályzatok, ajánlások
tervezeteinek elkészítésében.
I.

2. Egyéb feltétel, végzettség, képesítés:
−
−
−
−

−
−

II.
−
−
−

1. Iskolai végzettség:
−

szakirányú felsőfokú iskolai végzettség;
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Magyar állampolgárság;
Cselekvőképesség;
Bírósági ügyviteli vizsga (BÜSZ);
Büntetlen előélet;
Amennyiben a pályázó nem áll igazságügyi
alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, úgy
az Iasz.11/A. §-ára figyelemmel hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a
tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésében
meghatározott körülmény vele szemben
nem áll fenn.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;
Felhasználói
szintű
számítógépes
ismeretek.
Előnyt jelent:

Alkalmazási feltételek:

−

mérlegképes könyvelői szakképesítés;
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról 12. §. (1) bekezdésében
meghatározott
feltételeknek
történő
megfelelés:
A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban
szerzett végzettséggel és emellett
a)
okleveles
könyvvizsgálói
vagy
államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítéssel vagy az engedélyezés
szempontjából
ezzel
egyenértékű
szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetői, belső ellenőri,
érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti
feladatok ellátásában költségvetési
szervnél szerzett legalább öt éves
igazolt szakmai gyakorlattal, valamint
mérlegképes
könyvelői
szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban
szerzett gazdasági szakképzettséggel
kell rendelkeznie.

10 évet meghaladó bírósági szakmai
tapasztalat;
5 évet meghaladó vezetői tapasztalat;
a kötelező szakmai elvárásokon túli egyéb
szakmai
kompetenciák,
különösen
vagyongazdálkodás,
kockázatelemzés,
kockázatkezelés területen tapasztalat,
belső ellenőrzési ismeretek;
munkakör ellátásához szükséges szakmai
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szabályozásokon túl a Bszi., Bjt., Iasz.,
OBHE és OBH szabályzatok, különösen
OBH gazdálkodási és OBH integritási
szabályzat ismerete.
III.

a Balassagyarmati Törvényszék elnöke
a Balassagyarmati Járásbíróságon 1
a Salgótarjáni Járásbíróságon 1
az Egri Törvényszék elnöke
a Gyöngyösi Járásbíróságon 1

Egyéb elvárások:
−
−
−

IV.

a Gyulai Törvényszék elnöke
a Békéscsabai Járásbíróságon 1

rendszerszemlélet, jó elemzési képesség,
stratégiai látásmód,
jó kommunikációs és problémamegoldó
képesség,
proaktivitás, nagyfokú önállóság.

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Kaposvári Járásbíróságon 1
a Nyíregyházi Törvényszék elnöke
a Nyíregyházi Törvényszéken 1

A jelentkezéshez benyújtandó
mellékletek:

−

−

a Szegedi Törvényszék elnöke
a Szegedi Járásbíróságon 3
a Székesfehérvári Törvényszék elnöke
a Székesfehérvári Járásbíróságon 1

részletes - aláírt, fényképes - szakmai
önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó
eddigi munka-, szolgálati és egyéb
munkajogi
jogviszonyainak
pontos
megnevezését, időtartamát, az ellátott
munka-, illetve feladatkörét, valamint
személyes adatait és rövid úton történő
elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím);

−

a képesítési feltételeknél feltüntetett
végzettséget
igazoló
oklevél
és
bizonyítvány másolatát;

−

legalább 5 év szakmai gyakorlatról kiállított
igazolást;

−

hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy
igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről (amennyiben a pályázó nem
igazságügyi alkalmazott);

−

a Pécsi Törvényszék elnöke
a Pécsi Járásbíróságon 1

a Gazdálkodási Főosztályon a fenti
feladatok
ellátására
vonatkozó,
az
Országos Bírósági Hivatal elnökének
stratégiai céljaival összhangban álló
pályaművet, amelyben a főosztály szakmai
irányításával
kapcsolatos
terveit,
elképzeléseit ismerteti,

a Szolnoki Törvényszék elnöke
a Karcagi Járásbíróságon 1
a Veszprémi Törvényszék elnöke
az Ajkai Járásbíróságon 1
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
a Keszthelyi Járásbíróságon 1
fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot
hirdet.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2020. október 5. napja 16.30 óra.
Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2020. október 14. napja.

nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz,
hogy személyes adatait az Országos
Bírósági Hivatal elnöke, valamint az általa
írásban felhatalmazott személyek és a
személyzeti feladatokat ellátó szervezeti
egységek munkatársai megismerjék és
kezeljék.

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2020. november 2. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2020. december 5. napja.
Az állások betöltésének időpontja:
2020. december 14. napja.

Bírósági fogalmazói pályázatok

A pályázatok beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal
Postai úton: 1363 Budapest Pf.: 24.
Személyesen: 1055 Budapest Markó 9.

a Fővárosi Törvényszék elnöke
a Fővárosi Törvényszéken 11
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1 példányban postai úton vagy személyesen –
igazság-ügyi alkalmazott esetében a munkáltatói
jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával - kell
benyújtani olyan időben, hogy az legkésőbb a
pályázati határidő utolsó napján megérkezzen.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Budapest Környéki Törvényszék területén, az Érdi
Járásbíróságon 1 végrehajtási ügyintézői álláshely
betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október hó 5. napja
A pályázat beadásának helye:
A Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Thököly út 97-101

HÍREK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
dr Gaál Julianna, a Fővárosi Törvényszék bírájának az
AA 112823 számú,
dr. Császiné dr. Dupcsák Csilla, a Szolnoki
Törvényszék bírájának az AA 113389 számú,
dr. Ilonczai Ilona, a Váci Járásbíróság bírájának az AA
112192 számú,
dr. Némedi István, a Tatai Járásbíróság bírájának az
AA 114105 számú,
dr. Juhász-Laczik Lívia, a Veszprémi Törvényszék
bírájának az AA 110952 számú,
dr. Barna Lili, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárának a BA 182658 számú,
Simon Ágnes, a Fővárosi Törvényszék igazságügyi
alkalmazottjának a BA 185826 számú,
Szegedi Attila, a Fővárosi Törvényszék írnokának a BA
189089 számú,
Nagy-Szabó Anikó, a Győri Ítélőtábla tisztviselőjének
a BA 181949 számú
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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