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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 

ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI 

373.E/2020. (X. 1.) OBHE számú határozat 

A Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi álláshelyére 

kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére 

figyelemmel a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi 

álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020/1-2. számában 

a 77.E/2020. (II. 21.) OBHE határozattal kiírt 

pályázatot eredménytelenné nyilvánítom. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi 

Ítélőtábla elnökhelyettesi álláshelyére a 77.E/2020. 

(II. 21.) OBHE számú határozatával pályázatot írt ki 

és a pályázati felhívást a Bírósági Közlöny 2020/1-2. 

számában közzétette. 

 

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet 

2020. március 30. napján. A pályázóról a bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 

törvény (a továbbiakban: Bszi.) 131. § b) pontja 

alapján a Pécsi Ítélőtábla összbírói értekezlete 2020. 

június 11. napján – titkos szavazás útján – véleményt 

nyilvánított és a pályázót támogatta. Az OBH elnöke 

a pályázót 2020. szeptember 1. napján a Bszi. 132. § 

(1) bekezdésére figyelemmel meghallgatta. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a pályázat 

benyújtása óta fél év, a véleménynyilvánító 

összbírói értekezlet megtartása óta pedig csaknem 

négy hónap telt el. Ezen időmúlás azonban nem a 

pályázat elbírálásában résztvevő szerveknek vagy 

személyeknek róható fel, ahhoz objektív okok, 

jelesül a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzet és a veszélyhelyzet ideje 

alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről 

szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet előírásai 

vezettek. E rendelet 11. § (2) bekezdése ugyanis 

akként rendelkezett, hogy amennyiben a 

veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő vezetői 

álláspályázati eljárások lefolytatása nem lehetséges, 

a soron következő eljárási cselekményt a 

veszélyhelyzet megszűnését követően kell 

megtenni. E főszabálytól csupán 2020. június 1-ei 

hatállyal engedett eltérést a rendelet 12. §-a akként, 

hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az összbírói 

értekezletek megtarthatóvá váltak.  

 

A bírósági vezetői kinevezés – a határozatlan időre 

kinevezett tanácselnök kivételével – a Bszi. 127. § (1) 

bekezdése alapján hat évre szól. A jelen eljárásban 

érintett pályázó – a Bszi. 138. § b) pontjában, illetve 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 90. § h) pontjában tételezett 

objektív okból – ezen hat éves ciklusnak csupán a 

töredékét tudná kitölteni. 

 

Mindezek alapján a Bszi. 133. § (1) bekezdésére 

figyelemmel a pályázatot eredménytelenné 

nyilvánítottam és egyidejűleg – külön határozatban 

– intézkedtem a pályázat ismételt kiírása iránt.  

 

A fentebb részletezett, objektív okokra 

visszavezethető időmúlás folytán ugyanis a pályázó 

kinevezése esetén általa kitölthető bírósági vezetői 

ciklus a pályázat kiírásának időpontjához képest 

további hét hónappal rövidülne. Amennyiben a 

jelen eljárásban érintett pályázó ismételten 

pályázatot nyújt be, az arról való 

véleménynyilvánítás során lesz a Pécsi Ítélőtábla 

összbírói értekezlete abban a helyzetben, hogy 

eldöntse, kívánja-e támogatni az adott pályázót az 

objektív okoknál fogva jelentősen lerövidült vezetői 

ciklusra is figyelemmel. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

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 



BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY  2020/7. KÜLÖNSZÁM  

 

5 

 

ugyanazon vezetői állást korábban már két 

alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői 

állásra az Országos Bírói Tanács előzetes 

hozzájárulásával nevezhető ki.  

A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági 

vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e 

törvény vagy a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem 

rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3 

példányban kell benyújtani. 

E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott 

pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – 

tartalmaznia kell: 

- pályaművet, amely a pályázónak a 

megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a 

kollégium, illetve a csoport működésével 

kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok 

megvalósításának ütemezéséről szól, 

- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre 

jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje. 

A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az 

alábbi érintett bíróságra vonatkozó 

dokumentumokat és iratokat ismerheti meg: 

- szervezeti és működési szabályzat, 

- éves munkaterve és annak melléklete, 

- a működési költségekre rendelkezésre álló 

éves költségvetési juttatással kapcsolatos 

irányszámok, 

- a bíróságra vonatkozó, valamint az 

országos ügyforgalmi és statisztikai adatok, 

- a bírósági és az országos engedélyezett, 

tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti 

létszámadatok, 

- az elnök összbírói értekezletre készített 

tájékoztatója. 

Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve 

az adott bíróság honlapján elérhetők. 

A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői 

pályázatokra az e törvényben nem szabályozott 

kérdésekben a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások 

pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően 

alkalmazni kell. 

A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati 

tudnivalók 

1. A bírói állások meghirdetése 

1.1. Az üres bírói álláshelyek pályázat útján 

tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben 

(Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos 

Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.  

1.2. A pályázati felhívások a Bírósági 

Közlönyben és a központi bírósági honlapon 

jelennek meg. 

2. A pályázat benyújtására jogosultak 

Az álláshelyekre mindazon természetes személyek 

pályázhatnak, akik  

• megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és  

• vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek 

megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.  

• A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró 

bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának 

további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban 

leírtaknak megfeleljen. 

• A munkakörhöz szükséges speciális 

szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő 

pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza. 

3. A pályázat 

3.1. A pályázatnak az álláshely megjelölése 

mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes 

indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos 

elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a 

pályázat nyerteseként miként tervezi ezek 

megvalósítását.  

3.2. A pályázathoz csatolni kell: 

3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint 

3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében 

felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat 

kötelezően csatolni kell: 

• az önéletrajzot, 

• az igazolványképet (2 db), 

• az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

• az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati 

eredményt, 

• a jogi diploma közjegyző által hitelesített 

másolatát, 

• a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által 

hitelesített másolatát, 

• a kinevezéshez szükséges tények és adatok 

igazolását, 

• a pályázat elbírálása során értékelhető 

adatokról és tényekről szóló okiratokat. 

3.3. Amennyiben bíró az áthelyezése 

érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban 

foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül 

az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a 

pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és 

tényekről szóló okiratokat kell csatolnia. 

3.4. A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési 

segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi 

linken http://birosag.hu/palyazatok/biroi-

palyazatok/segedlapok található. 

3.5. A bírósági személyi nyilvántartásban 

szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges – 

adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a 

pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. 

http://birosag.hu/szakmai-informaciok/birosagi-kozlony
http://birosag.hu/szakmai-informaciok/birosagi-kozlony
http://birosag.hu/szakmai/palyazatok-keresese
http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok
http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok
http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok
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Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a 

pályázatában hivatkozhat, és kérheti a 

nyilvántartásból való beszerzésüket, ha - a 

jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja, 

hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában 

résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék. 

3.6. A pályázati rangsor felállítása során 

kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és 

igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok 

pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson 

már nincs lehetőség. 

3.7. A bírói álláshelyekre benyújtandó 

pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a 

„Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.  

4. A pályázat benyújtásának helye és határideje 

4.1. A pályázatot 

a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a 

járásbíróság elnökéhez, 

b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék 

elnökéhez, 

c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla 

elnökéhez, 

d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez 

kell benyújtani. 

4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő 

határidőben kell benyújtani. 

5. A pályázatok elbírálása 

5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a 

bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke kivételével – 

elutasítja. A hiányos - pótolható hiánnyal 

rendelkező - pályázatot benyújtó pályázót pedig 

rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok 

pótlására, ennek elmulasztása esetén – és a nem 

pótolható hiánnyal rendelkező - pályázatot 

elutasítja. 

5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás 

esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő 

15 napon belül a bírói tanács a pályázókat 

meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14. 

§ (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor 

kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói 

álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól 

és a pályázati rangsor kialakítása során adható 

pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet. 

5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort 

megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati 

rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja. 

5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy - 

a Kúriára kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A 

pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke 

vagy a Kúria elnöke: 

• javaslatot tehet a köztársasági elnöknek 

bírói kinevezésre, 

• a pályázatot eredménytelenné 

nyilváníthatja. 

Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is. 

5.5. Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a 

Kúriára kiírt pályázat kivételével - értesíti a 

pályázattal érintett bíróság elnökét. A bíróság 

elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről 

írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli a pályázó 

rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát. 

 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 

kiírt pályázatok 

 

378.E/2020. (X. 8.) OBHE határozat  

a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi állásának 

pályázati kiírásáról 

 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi 

Ítélőtábla elnökhelyettesi tisztségére pályázatot 

hirdet.  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § 

(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.  

A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott 

pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a 

pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos 

hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól.  

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év 

bírói gyakorlat.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy 

- megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében 

foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,  

-  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 

28. 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 

http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/kozertheto_palyazati_tudnivalok_gy.i.k.pdf
http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/kozertheto_palyazati_tudnivalok_gy.i.k.pdf
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382.E/2020. (X. 13.) OBHE határozat 

Pályázati kiírás a Budaörsi Járásbíróságon egy 

járásbírósági bírói álláshelyre 

 

A Budaörsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos 

járásbírósági bírói (226. számú) álláshely 

betöltésére a pályázatot kiírom.  

 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági 

Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 28. napja. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Budaörsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2040 

Budaörs, Koszorú u. 2.)  

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 
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