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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 

ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

HATÁROZATOK 

131.SZ/2020. (IX. 7.) OBHE határozat 

megszűnt főosztályok feladatainak 

ellátásáról 

 

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 

módosításáról szóló 30/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás 

alapján 2020. augusztus 31-én önállóként megszűnt 

Informatikai Főosztály, valamint az Elektronikus 

Eljárások Főosztálya feladatait 2020. szeptember 1. 

napjától az Informatikai és Elektronikus Ügyintézési 

Főosztály látja el. 

 

A 2020. augusztus 31. napját megelőzően 

keletkezett, az Informatikai Főosztály, valamint az 

Elektronikus Eljárások Főosztályának 

főosztályvezetőjét, illetve főosztályvezető-

helyettesét megillető jogosultságok és terhelő 

kötelezettségek jogosultja és kötelezettje 2020. 

szeptember 1. napjától az Informatikai és 

Elektronikus Ügyintézési Főosztály 

főosztályvezetője.  

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

 

132.SZ/2020. (IX. 8.) OBHE határozat 

a Pécsi Törvényszék Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyásáról 

 

A Pécsi Törvényszék Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 2016.El.I.D.19/27. számú, 2020. 

április 22. napján benyújtott módosításait 

jóváhagyom. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

 

133.SZ./2020. (IX. 1.) OBHE határozat 

a járványügyi készültség idején a központi 

és regionális képzési feladatok 

teljesítésének rendjéről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 76. § (7) bekezdés a) pontja 

alapján a következő elnöki intézkedést adom ki: 

 

A 2020. év központi oktatási tervéről szóló 

92.SZ/2019. (IX. 12.) OBHE határozat alapján 

meghatározott, 2020. évi képzési programban 

szereplő központi és regionális képzések 2020. 

szeptember 1. napjától, a járványügyi készültség 

ideje alatt, kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás 

formájában vagy digitális képzésként szervezhetők 

meg. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

134.SZ/2020. (IX. 10.) OBHE határozat 

a Tatabányai Törvényszék területén egy 

fizikai dolgozói álláshely középfokú 

végzettségű tisztviselő, írnoki álláshellyé 

alakításáról és a Tatabányai Törvényszék 

engedélyezett létszámáról szóló 

92.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 Tatabányai 

Törvényszék területén 2020. szeptember 15-ei 

hatállyal egy fizikai dolgozói álláshelyet középfokú 

végzettségű tisztviselő, írnoki álláshellyé alakítok át. 

 

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020. 

szeptember 15. napjától az alábbiak szerint 

módosítom a Tatabányai Törvényszék 

engedélyezett létszámáról szóló 92.SZ/2020. (V. 15.) 

OBHE határozat 2. pontját: 
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2. Igazságügyi alkalmazotti létszám: 

2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 112 fő 

2.7. fizikai dolgozó: 23 fő 
   

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen 

(220 fő) és a Tatabányai Törvényszék engedélyezett 

létszáma (295 fő) változatlan. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

135.SZ/2020. (IX. 14.) OBHE határozat 

a Nyíregyházi Törvényszék területén négy 

fizikai dolgozói álláshely 

rendszeresítéséről és a Nyíregyházi 

Törvényszék engedélyezett létszámáról 

szóló 85.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 Nyíregyházi 

Törvényszék területén 2020. október 1-jei hatállyal 

négy fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek. 

 

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020. 

október 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a 

Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról 

szóló 85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3. 

pontját: 
 

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám: 

2.7. fizikai dolgozó: 50 fő 

   

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen: 

362 fő 
 

3. A Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett 

létszáma 485 fő. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

136.SZ/2020. (IX. 17.) OBHE határozat 

a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyásáról 
 

A Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 2018.EI.I.D.1/21. számon 2020. 

szeptember 2. napján benyújtott módosításait 

jóváhagyom. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

137.SZ/2020. (IX. 17.) OBHE határozat 

a Gyulai Törvényszék területén egy 

törvényszéki bírói álláshely tanácselnöki 

álláshellyé alakításáról és a Gyulai 

Törvényszék engedélyezett létszámáról 

szóló 81.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 Gyulai 

Törvényszék területén 2020. október 1-jei hatállyal 

egy törvényszéki bírói (83. számú) álláshelyet 

tanácselnöki álláshellyé alakítok át. 

 

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020. 

október 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a 

Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló 

81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. pontját: 

 

1. Bírói létszám 

1.1. Törvényszéki bírói létszám: 

 1.1.5. tanácselnök: 8 fő 

1.1.9. törvényszéki bíró: 16 fő 

   

A törvényszéki bírói létszám összesen (30 fő), a 

bírói létszám mindösszesen (76 fő) és a Gyulai 

Törvényszék  

engedélyezett létszáma (323 fő) változatlan. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

138.SZ/2020. (IX. 28.) OBHE határozat 

egyes tanácsadó kabinetek 

megszüntetéséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) 

pontjában írt felhatalmazás alapján – figyelemmel 

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott 

szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás 
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29. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakra – az 

alábbi határozatot hozom: 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a 

 

1. 7.SZ/2020. (I. 9.) OBHE határozattal, a 

törvényszéki és ítélőtáblai elnökök éves 

beszámolójának egyszerűsítése tárgyában 

létrehozott tanácsadó kabinetet, 

2. 20.SZ/2020. (II. 13.) OBHE határozattal 

létrehozott, a Bírói Összeférhetetlenség és 

Kizárás Szabályait Vizsgáló Kabinetet, 

3. 32.SZ/2020. (III. 3.) OBHE határozattal 

létrehozott, a Közigazgatási és Munkaügyi 

Ügyszak Átalakítását Támogató Kabinetet 

 

megszüntetem. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

139.SZ/2020. (IX. 28.) OBHE határozat 

európai jogi szaktanácsadói helyek 

létszámkeret felső határán túli 

engedélyezéséről 

 

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 

9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (5) bekezdése 

alapján az 1. mellékletben szabályozott 

létszámkeret felső határán túl 

 

• büntető ügyszakban 

- a Szegedi Ítélőtábla illetékességi 

területén további 1, valamint 

• munkaügyi ügyszakban 

- a Debreceni Ítélőtábla illetékességi 

területén további 1 

 

szaktanácsadói helyet engedélyezek. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI 

99/2020. (IX. 9.) OBT határozat 

Az Országos Bírói Tanács előző elnökének 

2020. I. félévi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Az Országos Bírói Tanács dr. Vasvári Csabának, az 

Országos Bírói Tanács korábbi elnökének 

beszámolóját elfogadja.  

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

100/2020. (IX. 9.) OBT határozat 

A bírósági épületekben tartózkodás 

járványügyi készültség idején irányadó 

szabályainak meghatározásáról szóló 

ajánlástervezet véleményezéséről 

 

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági 

Hivatal elnökének a bírósági épületekben 

tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó 

szabályainak meghatározásáról szóló 

ajánlástervezét támogatja a következő 

észrevételekkel. 
 

Javasolja az Országos Bírósági Hivatal elnökének 

annak előírását, hogy az ügyvédi kamara tagjai, az 

ügyészek és alügyészek – az igazolvány 

felmutatásával – előzetes regisztráció és a 15. § (1) 

bekezdésében meghatározott időbeli korlátozás 

nélkül léphessenek be a bírósági épületekbe. 
 

Javasolja továbbá, hogy az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke vizsgálja felül a kettő méter távolság kötelező 

előírását és azokat a rendelkezéseket, amelyek 

gyakorlati betartása és betartatása – akár a rövid 

határidejű ügyintézést igénylő ügyszakokra 

specifikusan – előre láthatóan akadályokba fog 

ütközni.  

 

Javasolja annak előírását is, hogy a bírósági elnökök 

gondoskodjanak arról, hogy az ügyfelek megfelelő 

időben és módon tájékoztatást kapjanak az 

épületbe lépés szabályairól. 

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

101/2020. (IX. 9.) OBT határozat 

Bizottság létrehozásáról az ugyanazon 

vezetői állást már két alkalommal betöltő 

bírósági elnök és elnökhelyettes újbóli 

kinevezéséhez történő előzetes 

hozzájárulás elbírálásának 

szempontrendszeréről szóló 8/2012. (III. 

24.) OBT határozat tartalmának 

felülvizsgálatára 

 

Az Országos Bírói Tanács bizottságot állít fel az 

ugyanazon vezetői állást már két alkalommal 

betöltő bírósági elnök és elnökhelyettes újbóli 

kinevezéséhez történő előzetes hozzájárulás 

elbírálásának szempontrendszeréről szóló 8/2012. 

(III. 24.) OBT határozat tartalmának 

felülvizsgálatára. A bizottság elnöke: dr. Szabó 

Károly, tagjai: dr. Fatalin Judit és dr. Csontos Tibor. A 

bizottság feladata előterjesztés készítése az OBT 

határozat esetleges módosításának 

szükségességéről. A bizottság működésének 

határideje: 2021. március 31. 

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

102/2020. (IX. 9.) OBT határozat 

Tag kijelöléséről az Országos Bírói 

Tanácsnak a központi honlapon való 

megjelenésével kapcsolatos további 

előkészítési feladatok elvégzésére 

 

Az Országos Bírói Tanács a központi honlapon való 

megjelenésével kapcsolatos további előkészítési 

feladatok elvégzésére dr. Szabó Sándor OBT tagot 

jelöli ki. 

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 
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103/2020. (IX. 9.) OBT határozat 

Az Igazságügyi Minisztérium szolgálati 

bíróságokkal kapcsolatban felállítandó 

munkacsoportjába történő delegálásról 

 

Az Országos Bírói Tanács a Budapest területén 

működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati 

bíróság, és a Kúria mellett eljáró másodfokú 

szolgálati bíróság elnökeit – hozzájárulásuk esetén – 

felkéri az Igazságügyi Minisztérium szolgálati 

bíróságokkal kapcsolatos munkacsoportjában való 

részvételre.  

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

104/2020. (IX. 9.) OBT határozat 

Bíró munkavégzési kötelezettség alóli 

mentesítésének mellőzéséről 

 

Az Országos Bírói Tanács Némethné dr. Szabó Éva 

Olga vásárosnaményi járásbírósági bírót, címzetes 

törvényszéki bírót munkavégzési kötelezettsége alól 

– kérelmére – nem mentesíti.  

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

105/2020. (IX. 9.) OBT határozat 

Összefoglaló elfogadásáról  

 

Az Országos Bírói Tanács a 2020. szeptember 9. 

napján megtartott ülés összefoglalóját elfogadta. 

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

106/2020. (IX. 17.) OBT határozat 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a 

2021. évi cafetéria-juttatás összegére és a 

jogosultak körére vonatkozó javaslata 

véleményezéséről 

 

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági 

Hivatal elnökének a 2021. évi cafetéria-juttatás 

összegére és e juttatásnak az igazságügyi 

alkalmazottak részére történő biztosítására 

vonatkozó 2020.OBH.XXXIII.A.5.1/8. számú 

javaslatát, valamint a bíróságok és az OBH 

gazdálkodásáról szóló szabályzat tárgyában kiadott 

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás annak megfelelő 

módosítását támogatja. 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

107/2020. (IX. 21.) OBT határozat 

Jogszabályalkotás kezdeményezésének 

indítványozása 

 

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről 

és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a 

továbbiakban: Bszi.) 103. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján indítványozza, hogy az Országos Bírósági 

Hivatal elnöke a Bszi. 76. § (1) bekezdés d) pontjában 

foglalt jogköre alapján kezdeményezze a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 3.§ (4a) 

bekezdésének módosítását olyan módon, hogy az 

Alkotmánybíróság azon tagjai, akik az 

alkotmánybíróvá választásuk előtt nem voltak bírók, 

kizárólag a Bjt. 7. §-ának megfelelően, pályázat útján 

nyerhessenek el bírói kinevezést. 

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

108/2020. (IX. 21.) OBT határozat 

Az OBT tag munkáját segítő igazságügyi 

alkalmazottról  

 

Az Országos Bírói Tanács felkéri az Országos 

Bírósági Hivatal elnökét, hogy az OBT választott bíró 

tagjai számára biztosítson igazságügyi 

alkalmazottat, kérésük esetén bírósági titkárt.  

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 
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109/2020. (IX. 21.) OBT határozat 

„A 15 éves Kiváló Bírói Szolgálatért 

Oklevél” adományozásának feltételeiről 

 

Az Országos Bírói Tanács a 141/2014. (XII. 9.) OBT 

határozat 4. pontját akként módosítja, hogy az 

„ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 

folyamatban” tagmondatot mellőzi.  

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

110/2020. (IX. 21.) OBT határozat 

A 32/2020. (III. 4.) OBT határozat 

kijavításáról 

 

Az Országos Bírói Tanács az első- és másodfokú 

bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság tagjainak, 

valamint a másodfokú fegyelmi bíróság elnökének 

és elnökhelyettesének kinevezéséről szóló 32/2020. 

(III. 4.) OBT számú határozatát kijavítja akként, hogy 

dr. Gyuris Judit Évát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját 

2020. március 4. napjától 2024. március 4. napjáig 

terjedő időtartamra nevezte ki a Budapest Környéki 

Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói 

Fegyelmi Bíróság tagjává.  

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 

111/2020. (IX. 21.) OBT határozat 

Az Országos Bírói Tanács üléséről szóló 

összefoglaló elfogadásáról 

 

Az Országos Bírói Tanács a 2020. szeptember 21.-ei 

üléséről készült összefoglalóját elfogadja. 

 

Dr. Fázsi László s.k. 

az Országos Bírói Tanács 

elnöke 
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SZEMÉLYI RÉSZ 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI 

HATÁROZATAI 

Magyarország köztársasági elnöke 

dr. Székely Ákost, a Kúria tanácselnökét – a Kúria 

elnökének javaslatára – 2020. szeptember 1-jei 

hatállyal hat évig terjedő időtartamra a Kúria 

elnökhelyettesévé kinevezte. 

 

Némethné dr. Szabó Éva Olgát, a Vásárosnaményi 

Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót 

2021. január 23. napjával 

 

- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel - 

 

dr. Lotz Marianne-t, a Győri Törvényszék 

tanácselnökét 2021. január 31. napjával, 

dr. Tarr Józsefet, a Kaposvári Járásbíróság bíráját, 

címzetes törvényszéki bírót 2021. február 6. 

napjával, 

dr. Gaál Juliannát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 

2021. február 10. napjával, 

dr. Márku Máriát, a Debreceni Járásbíróság bíráját, 

címzetes törvényszéki bírót 2021. február 23. 

napjával 

 

- nyugállományba helyezés iránti kérelmére 

figyelemmel - 

 

bírói tisztségéből felmentette, 

 

dr. Bánó-Kacskovics Virginiát, a Kunszentmártoni 

Járásbíróság bíráját, 

dr. Bárándy Zsófia Zsuzsannát a Budapesti II. és III. 

Kerületi Bíróság bíráját, 

dr. Bozsár Jusztinát, a Gödöllői Járásbíróság bíráját, 

dr. Csányi Beatrix-ot, a Budai Központi Kerületi 

Bíróság bíráját, 

dr. Dajkó Pétert, a Hatvani Járásbíróság bíráját, 

dr. Hársvölgyi Zsuzsannát, a Szentendrei 

Járásbíróság bíráját, 

dr. Hernádi Lászlót, a Tapolcai Járásbíróság bíráját, 

dr. Horváth Kristófot, a Pesti Központi Kerületi 

Bíróság bíráját, 

dr. Kővári-Ruszthy Vivient, a Pesti Központi Kerületi 

Bíróság bíráját, 

dr. Ridács Andrást, a Gödöllői Járásbíróság bíráját, 

dr. Sebestyén Anett Máriát, a Soproni Járásbíróság 

bíráját, 

dr. Szabó Szilvia Edinát, a Szegedi Járásbíróság 

bíráját,  

dr. Szikra Szabinát, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,  

dr. Vadász Zsuzsannát, a Szegedi Járásbíróság 

bíráját,  

dr. Vihart Ágnest, a Dunaújvárosi Járásbíróság 

bíráját,  

dr. Fazekas Ágota Nikolettet, a Békéscsabai 

Járásbíróság bíráját, 

 

2020. szeptember 1. napjától  

 

dr. Ancsák Szilviát, a Vásárosnaményi Járásbíróság 

bíráját,  

dr. Csoma Sándor Ákost, a Fehérgyarmati 

Járásbíróság bíráját 

 

2020. szeptember 15. napjától 

 

határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte. 

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 

ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI 

305.E/2020. (VIII. 4.) OBHE határozat 

2020. augusztus 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. Zsáky Hajnalkának, a Fővárosi Törvényszék 

bírájának 2020. augusztus 1. napjától 

 

címzetes táblabíró címet, 

 

dr. Lugosi Józsefnek, az Esztergomi Járásbíróság 

bírájának 2020. augusztus 1. napjától, 

Zabné dr. Boti Zsuzsannának, a Kaposvári 

Járásbíróság bírájának 2020. augusztus 17. napjától, 

dr. Balázs Juditnak, a Siófoki Járásbíróság bírájának 

2020. augusztus 27. napjától 

 

címzetes törvényszéki bíró címet adományozok. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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315.E/2020. (VIII. 24.) OBHE határozat 

bíró Balassagyarmati Törvényszékre 

történő kirendeléséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja, 

valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 

szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5) 

bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. 

Kádárkuti Enikőt, a Fővárosi Törvényszék bíráját – 

eredeti ítélkezési tevékenységének megtartása 

nélkül – a Balassagyarmati Törvényszékre 2020. 

szeptember 15. napjától 2020. december 14. 

napjáig terjedő időtartamra kirendelem. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

 

318.E/2020. (VIII. 25.) OBHE határozat 

a Győri Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma 

kollégiumvezetőjének kinevezéséről és 

áthelyezéséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Mózsa Gábort, a Győri 

Törvényszék bíráját a 2020. szeptember 1. napjától 

2026. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra 

kinevezem a Győri Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma 

kollégiumvezetőjévé. 

 

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § 

(1) bekezdése alapján 2020. szeptember 1. napjától 

a Győri Ítélőtáblára áthelyezem.  

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

319.E/2020. (VIII. 25.) OBHE határozat 

a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi 

Kollégiuma kollégiumvezetőjének 

kinevezéséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Ilyés-Farkas Gabriellát, a 

Fővárosi Törvényszék bíráját a 2020. szeptember 1. 

napjától 2026. augusztus 31. napjáig terjedő 

időtartamra kinevezem a Fővárosi Törvényszék 

Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé. 

 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

320.E/2020. (VIII. 26.) OBHE határozat 

 bíró áthelyezéséről 

 

Dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Máriát, a 

Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját, a Debreceni 

Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a 

Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 

tanácselnökévé történő kinevezésére tekintettel -, a 

bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2020. 

szeptember 22. napjától a Debreceni Törvényszékre 

áthelyezem. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

324.E/2020. (VIII. 28.) OBHE határozat 

közigazgatási ügyekben eljáró bíró 

kijelöléséről 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, 

hozzájárulásával, dr. Vanczák Anita Évát, a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság bíráját – a Fővárosi 

Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához történő 

kirendelése idejére - 2020. szeptember 1. napjától 

2021. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra 

közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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326.E/2020. (VIII. 28.) OBHE határozat 

munkaügyi ügyekben eljáró bíró 

kijelöléséről 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján, 

hozzájárulásával, dr. Tass Edina Ágnest, a Debreceni 

Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiumának 

kollégiumvezetőjét – a Debreceni Ítélőtábla 

elnökének javaslatára – 2020. augusztus 29. 

napjától munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá 

kijelölöm. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

327.E/2020. (VIII. 28.) OBHE határozat 

munkaügyi ügyekben eljáró bíró 

kijelöléséről 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján, 

hozzájárulásával, dr. Szőllősiné dr. Tóth Zsuzsannát, 

a Szegedi Ítélőtábla bíráját – a Szegedi Ítélőtábla 

elnökének javaslatára – 2020. augusztus 29. 

napjától munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá 

kijelölöm. 

 
 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

328.E/2020. (VIII. 31.) OBHE határozat 

bírónak az Országos Bírósági Hivatalba 

határozott időtartamra történő 

beosztásáról 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. Sámik 

Beáta Andreát, a Komlói Járásbíróság bíráját, 2020. 

szeptember 14. napjától 2021. február 14. napjáig tartó 

határozott időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba 

bírói munkakörbe beosztom. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

333.E/2020. (IX. 1.) OBHE határozat 

2020. szeptember 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. Pongrácz Zsolt Istvánnak, a Szolnoki Törvényszék 

tanácselnökének 2020. szeptember 1. napjától 

 

címzetes táblabíró címet, 

 

dr. Szabados Bálintnak, a Kaposvári Járásbíróság 

csoportvezető bírájának 2020. szeptember 1. 

napjától, 

dr. Halom Regina Máriának, a Győri Járásbíróság 

bírájának 2020. szeptember 30. napjától 

 

címzetes törvényszéki bíró címet adományozok. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

334.E/2020. (IX. 3.) OBHE számú határozat 

bíró tartós külszolgálat ellátásával történő 

megbízásáról 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján – 

a Werbőczy Mundus ösztöndíj programra 

benyújtott eredményes pályázatára tekintettel – 

megbízom dr. Sámik Beáta Andrea Országos 

Bírósági Hivatalba beosztott bírót tartós külszolgálat 

ellátásával, 2020. szeptember 14. napjától 2021. 

február 14. napjáig az Emberi Jogok Európai 

Bíróságán, szakmai gyakorlaton való részvétel 

céljából. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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335.E./2020. (IX. 3.) OBHE számú határozat 

igazságügyi alkalmazott tartós 

külszolgálat ellátásával történő 

megbízásáról 

 

A bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI. 

30.) OBH utasítás 101. § (9) bekezdésében foglaltak 

alapján – a Werbőczy Mundus ösztöndíj programra 

benyújtott eredményes pályázatára tekintettel – 

megbízom dr. Kisgyörgy Martin Országos Bírósági 

Hivatalba beosztott bírósági fogalmazót tartós 

külszolgálat ellátásával, 2020. szeptember 7. 

napjától 2021. február 7. napjáig az Európai 

Jogakadémián, szakmai gyakorlaton való részvétel 

céljából. 

 

Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

337.E/2020. (IX. 11.) OBHE határozat 

bírónak az Országos Bírósági Hivatalba 

határozott időtartamra történő beosztása 

meghosszabbításáról 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr. 

Bekes Dalma Lídia, az Országos Bírósági Hivatalba 

beosztott bíró, hivatali beosztását 2020. szeptember 

17. napjától 2021. március 16. napjáig terjedő 

határozott időtartamra meghosszabbítom.  

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

338.E/2020. (IX. 11.) OBHE számú határozat 

a Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi 

Kollégiumának kollégiumvezetői 

álláshelyére kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánításáról 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

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

figyelemmel a Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi 

Kollégiumának kollégiumvezetői álláshelyére a 

Bírósági Közlöny 2019/11-12. számában, a 

22.E/2020. (1.22.) OBHE határozattal kiírt pályázatot 

eredménytelenné nyilvánítom. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi 

Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiumának 

kollégiumvezetői álláshelyére a 22.E/2020. (I. 22.) 

számú határozatával pályázatot írt ki és a pályázati 

felhívást a Bírósági Közlöny 2019/11-12. számában 

közzétette. 

A pályázatra három pályázó nyújtott be pályaművet. 

A pályázókról a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a 

továbbiakban: Bszi.) 131. § b) és c) pontja alapján a 

Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma és a 

Szegedi Ítélőtábla összbírói értekezlete — titkos 

szavazás útján — véleményt nyilvánított. 

A véleménynyilvánító testületek üléséről készült 

jegyzőkönyv alapján az állapítható meg, hogy 

egyetlen olyan pályázó sincs, aki mind a munkaügyi 

kollégium, mind az összbírói értekezlet többségi 

támogatását elnyerte volna. 

Ezen túlmenően a pályázat elbírálása körében 

mérlegelendő volt az is, hogy a Szegedi Ítélőtábla 

elnöki, illetve elnökhelyettesi tisztsége jelenleg 

még nincs kinevezés útján betöltve, a 219.E/2020. 

(V. 19.) OBHE és a 221.E/2020. (V. 19.) OBHE számú 

határozatokra figyelemmel a pályázati eljárások 

folyamatban vannak. 

Mindezek alapján — kinevezett elnök és 

elnökhelyettes, illetve a véleménynyilvánító 

testületek többsége által egyöntetűen támogatott 

pályázó hiányában — a Bszi. 133. § (1) bekezdésére 

figyelemmel a pályázatot eredménytelenné 

nyilvánítottam és egyidejűleg — külön határozatban 

— intézkedtem a pályázat ismételt kiírása iránt. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

340.E/2020. (IX. 14.) OBHE határozat 

bíró Veszprémi Törvényszékre történő 

kirendelésének meghosszabbításáról 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h) 

pontja, valamint a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § 

(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes 

elosztásának biztosítása érdekében – 

hozzájárulásával – dr. Vörös-Vilimszky Annának, a 

Győri Törvényszék bírájának 2020. október 1. 
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napjától 2020. december 31. napjáig terjedő 

időszakra – eredeti ítélkezési tevékenysége 

megtartása mellett – a Veszprémi Törvényszékre 

történő kirendelését meghosszabbítom. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

341.E/2020. (IX. 16.) OBHE határozat 

a Szegedi Törvényszék Közigazgatási 

Kollégiuma kollégiumvezetői állására kiírt 

pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján 

alkalmazandó, a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. § 

(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel, a 

Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 

kollégiumvezetői állására, a Bírósági Közlöny 

2020/6. számában a 267.E/2020. (VI. 26.) OBHE 

határozattal kiírt pályázatot – elbírálható pályázat 

hiányában – eredménytelenné nyilvánítom. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

 

344.E/2020. (IX. 21.) OBHE határozat 

bíró Fővárosi Törvényszékre történő 

kirendeléséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 

76. § (5) bekezdésének h) pontja, valamint a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése alapján, az 

ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása 

érdekében – hozzájárulásával – dr. Hirtling Ibolyát, a 

Siófoki Járásbíróság bíráját – eredeti ítélkezési 

tevékenységének megtartása nélkül – 2020. 

november 1. napjától 2021. október 31. napjáig 

terjedő időtartamra a Fővárosi Törvényszékre 

kirendelem. 
 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

346.E/2020. (IX. 22.) OBHE határozat 

munkaügyi ügyekben eljáró bíró 

kijelöléséről 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján - a 

Győri Ítélőtábla elnökének javaslatára - dr. Mózsa 

Gábort, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetőjét, 

hozzájárulásával, 2020. szeptember 22. napjától 

munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

348.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Szolnoki Törvényszék elnökének 

kinevezéséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján Kissné dr. Szabó Juditot, a 

Szolnoki Törvényszék megbízott elnökét a 2020. 

október 1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig 

terjedő időtartamra kinevezem a Szolnoki 

Törvényszék elnökévé. 
 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

349.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Szegedi Törvényszék elnökének 

kinevezéséről és áthelyezéséről 
 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Vida-Sós Tündét, a 

Szegedi Járásbíróság elnökét, egyben a Szegedi 

Törvényszék megbízott elnökét a 2020. október 1. 

napjától 2026. szeptember 30. napjáig terjedő 

időtartamra kinevezem a Szegedi Törvényszék 

elnökévé. 

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § 

(1) bekezdése alapján 2020. október 1. napjától a 

Szegedi Törvényszékre áthelyezem.  

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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350.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Miskolci Törvényszék elnökének 

kinevezéséről és áthelyezéséről 
 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Tuzáné dr. Papp Szilviát, 

a Miskolci Járásbíróság csoportvezető bíráját a 2020. 

október 1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig 

terjedő időtartamra kinevezem a Miskolci 

Törvényszék elnökévé. 

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § 

(1) bekezdése alapján 2020. október 1. napjától a 

Miskolci Törvényszékre áthelyezem.  
 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

351.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Miskolci Törvényszék Gazdasági 

Kollégiuma kollégiumvezetőjének 

kinevezéséről  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Kiss István Bélát, a 

Miskolci Törvényszék megbízott kollégiumvezetőjét 

a 2020. október 1. napjától 2026. szeptember 30. 

napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Miskolci 

Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 

kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

352.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat  

a Budapest Környéki Törvényszék 

Munkaügyi Kollégiuma 

kollégiumvezetőjének kinevezéséről  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Németh Zoltánt, a 

Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét a 

2020. október 1. napjától 2026. szeptember 30. 

napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Budapest 

Környéki Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma 

kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

353.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Budapest Környéki Törvényszék 

Közigazgatási Kollégiuma 

kollégiumvezetőjének kinevezéséről  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Króneisz Gábort, a 

Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét a 

2020. október 1. napjától 2026. szeptember 30. 

napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Budapest 

Környéki Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 

kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

354.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 

kollégiumvezetőjének kinevezéséről  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Pestovics Ilonát, a 

Fővárosi Ítélőtábla megbízott kollégiumvezetőjét a 

2020. október 1. napjától 2026. szeptember 30. 

napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi 

Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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355.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Fővárosi Törvényszék általános 

elnökhelyettesének kinevezéséről és 

áthelyezéséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Ocskó Katalin Évát, a 

Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető 

bíráját a 2020. október 1. napjától 2026. szeptember 

30. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a 

Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettesévé. 

 

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. § 

(1) bekezdése alapján 2020. október 1. napjától a 

Fővárosi Törvényszékre áthelyezem.  

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

 

356.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Veszprémi Törvényszék Közigazgatási 

Kollégiuma kollégiumvezetőjének 

kinevezéséről  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Horváth Tündét, a 

Veszprémi Törvényszék tanácselnökét a 2020. 

október 1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig 

terjedő időtartamra kinevezem a Veszprémi 

Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 

kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

357.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Győri Törvényszék Közigazgatási 

Kollégiuma kollégiumvezetőjének 

kinevezéséről  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Varga Andrást, a Győri 

Törvényszék tanácselnökét a 2020. október 1. 

napjától 2026. szeptember 30. napjáig terjedő 

időtartamra kinevezem a Győri Törvényszék 

Közigazgatási Kollégiuma kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

358.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

a Pécsi Törvényszék Közigazgatási 

Kollégiuma kollégiumvezetőjének 

kinevezéséről  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. 

§ (2) bekezdése alapján dr. Sipos Balázst, a Pécsi 

Törvényszék tanácselnökét a 2020. október 1. 

napjától 2026. szeptember 30. napjáig terjedő 

időtartamra kinevezem a Pécsi Törvényszék 

Közigazgatási Kollégiuma kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

359.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

bírósági titkárnak az Országos Bírósági 

Hivatalba határozott időtartamra történő 

beosztása meghosszabbításáról 

 

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 

jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § 

alapján dr. Török Dániel Viktor Országos Bírósági 

Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali 

beosztását 2020. október 1. napjától 2021. március 

31. napjáig terjedő határozott időtartamra 

meghosszabbítom. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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360.E/2020. (IX. 24.) OBHE határozat 

bíró Pécsi ítélőtáblára történő 

kirendelésének meghosszabbításáról 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja, 

valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 

szóló 201 1. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése 

alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának 

biztosítása érdekében - hozzájárulásával - dr. lmre 

Zitának, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökének 

- eredeti ítélkezési tevékenységének részbeni 

megtartása mellett - a Pécsi ítélőtáblára történő 

kirendelését, 2020. október 1. napjától a Pécsi 

Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiumának 

kollégiumvezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálásáig, de legkésőbb 2020. december 31. 

napjáig meghosszabbítom. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

361.E/2020. (IX. 28.) OBHE határozat 

törvényszéki bírák közigazgatási, valamint 

munkaügyi ügyekben eljáró bírói 

kijelöléséről és a kijelölés 

megszüntetéséről 

 

1.1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 232/N. § (4) bekezdése, 

valamint a 30. § (1) bekezdése alapján, a törvényszék 

elnökének javaslatára 

 

- dr. Farkas Beátát, a Fővárosi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Takács Andreát, a Fővárosi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- Albrechtné dr. Viniczai Évát, a Fővárosi Törvényszék 

bíráját, 

- Páldiné dr. Kremper Magdolnát, a Fővárosi 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Slimbarszki Évát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 

és 

- dr. Szalai Beatrixot, a Fővárosi Törvényszék bíráját 

 

a 2020. október 1. napjától 2020. október 31. 

napjáig terjedő időtartamra, 

 

- Mészárosné dr. Szabó Juditot, a Fővárosi 

Törvényszék tanácselnökét és 

- dr. Kulisity Máriát, a Fővárosi Törvényszék bíráját 

a 2020. október 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig terjedő időtartamra, 

 

- dr. Bacsa Andrea Edinát, a Budapest Környéki 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Garáné dr. Horváth Diánát, a Budapest Környéki 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Minya Krisztián Csabát, a Budapest Környéki 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Tergalecz Esztert, a Budapest Környéki 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Csikiné dr. Mátyás Krisztinát, a Debreceni 

Törvényszék kollégiumvezetőjét, 

- dr. Rácz Krisztinát, a Fővárosi Törvényszék 

kollégiumvezetőjét, 

- dr. Sára Katalint, a Fővárosi Törvényszékre 

beosztott kúriai tanácselnököt, 

- dr. Majercsik Erikát, a Fővárosi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Remes Gábort, a Fővárosi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Szőke Máriát, a Fővárosi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Juditot, a Fővárosi 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Bérces Nórát, a Fővárosi Törvényszék bíráját, 

- dr. Bíró Péter Lászlót, a Fővárosi Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Bőke Katalin Erzsébetet, a Fővárosi Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Drávecz Margit Gyöngyvért, a Fővárosi 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Nagy Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék bíráját, 

- dr. Rák-Fekete Edinát, a Fővárosi Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Robotka Imrét, a Fővárosi Törvényszék bíráját, 

- Ságiné dr. Márkus Anettet, a Fővárosi Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Serestyén Katalint, a Fővárosi Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Szilágyi-Horváth Esztert, a Fővárosi Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Tóth Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját, 

- dr. Vörös-Vilimszky Anna Teréziát, a Győri 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Sisák Pétert, a Miskolci Törvényszék 

tanácselnökét,  

- dr. Cséffán Józsefet, a Szegedi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Oláh Zsoltot, a Szegedi Törvényszék bíráját, 

- dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsannát, a 

Veszprémi Törvényszék tanácselnökét és 

- Müllerné dr. Hradszky Erzsébet Annát, a Veszprémi 

Törvényszék tanácselnökét 

2020. október 1. napjától 



BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/9. SZÁM  SZEMÉLYI RÉSZ 

 

22 

 

 

– hozzájárulásával – közigazgatási ügyekben 

eljáró bíróvá kijelölöm. 

 

1. 2. A Bjt. 232/N. § (4) bekezdése, valamint a 30. § 

(1a) bekezdése alapján, a törvényszék elnökének 

javaslatára  

- Kunné dr. Sándor Krisztinát, a Balassagyarmati 

Törvényszék kollégiumvezetőjét,  

- dr. Barsi Ildikót, a Balassagyarmati Törvényszék 

bíráját,  

- dr. Krátky Ákost, a Budapest Környéki Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Sarudi Mártát, a Budapest Környéki Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Csikiné dr. Mátyás Krisztinát, a Debreceni 

Törvényszék kollégiumvezetőjét, 

- Tarsolyné dr. Váradi Ildikót, a Debreceni 

Törvényszék bíráját, 

- dr. Kulisity Máriát, a Fővárosi Törvényszék bíráját, 

- dr. Varga Ritát, a Kaposvári Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Bicskei Ferencet, a Kecskeméti Törvényszék 

elnökét, 

- dr. Andrási-Borsi Ágnest, a Kecskeméti Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Fuhrmann Gábort, a Miskolci Törvényszék 

elnökhelyettesét, 

- dr. Herczku Zsoltot, a Nyíregyházi Törvényszék 

kollégiumvezetőjét, 

- dr. Lakatos Pétert, a Szegedi Törvényszék 

kollégiumvezetőjét, 

- dr. Cséffán Józsefet, a Szegedi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Vágó Máriát, a Szegedi Törvényszék 

csoportvezető bíráját, 

- dr. Imre Zitát, a Szekszárdi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Szőke Zoltánt, a Szombathelyi Törvényszék 

tanácselnökét, 

- dr. Band Ferencet, a Tatabányai Törvényszék 

kollégiumvezetőjét, 

- dr. Maka Máriát, a Veszprémi Törvényszék 

kollégiumvezetőjét, 

- dr. Kozma Árpádot, a Veszprémi Törvényszék 

bíráját, 

- dr. Herwerth Szonját, a Zalaegerszegi Törvényszék 

kollégiumvezetőjét  

- dr. Bartalné dr. Mentes Juditot, a Zalaegerszegi 

Törvényszék tanácselnökét, 

- dr. Csanádi Lajost, a Zalaegerszegi Törvényszék 

tanácselnökét és 

- dr. Mihályi Mónikát, a Zalaegerszegi Törvényszék 

bíráját 

2020. október 1. napjától 

 

– hozzájárulásával – munkaügyi ügyekben eljáró 

bíróvá kijelölöm. 

 

2.1. A Bjt. 232/N. § (4) bekezdése alapján, a 

törvényszék elnökének javaslatára 

- dr. Németh Zoltánnak, a Budapest Környéki 

Törvényszék tanácselnökének, 

- dr. Maschl Ildikónak, a Budapest Környéki 

Törvényszék bírájának, 

- dr. Sütő Krisztina Erikának, a Fővárosi 

Törvényszék bírájának és 

- dr. Borsos Judit Máriának, a Szegedi Törvényszék 

bírájának 

 

közigazgatási ügyekben eljáró bírói kijelölését 

2020. szeptember 30. napjával megszüntetem. 

 

2.2. A Bjt. 232/N. § (4) bekezdése alapján, a 

törvényszék elnökének javaslatára 

- dr. Czesznak-Molnár Erikának, a Fővárosi 

Törvényszék bírájának, 

- dr. Rakos Eszternek, a Kaposvári Törvényszék 

bírájának, 

- dr. Bartal Mónika Évának, a Pécsi Törvényszék 

bírájának és 

- Gurdonné dr. Bauer Margit Eszternek, a Tatabányai 

Törvényszék tanácselnökének 

 

munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését 

2020. szeptember 30. napjával megszüntetem. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

362.E/2020. (IX. 28.) OBHE határozat 

ítélőtáblai bírák munkaügyi ügyekben 

eljáró bírói kijelöléséről és a kijelölés 

megszüntetéséről 

 

1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 232/N. § (4) bekezdése, 

valamint a 30. § (1a) bekezdése alapján, az ítélőtábla 

elnökének javaslatára 

- dr. Orosz Andreát, a Fővárosi Ítélőtábla 

tanácselnökét, 

- dr. Bartus Erikát, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét és 

- dr. Kovács Jánost, a Pécsi Ítélőtábla bíráját 

 

2020. október 1. napjától 
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– hozzájárulásával – munkaügyi ügyekben eljáró 

bíróvá kijelölöm. 
 

2. A Bjt. 232/N. § (4) bekezdése alapján, az ítélőtábla 

elnökének javaslatára 

- dr. Maurer Ádám Józsefnek, 

- dr. Molnár Andrea Mercedesnek és 

- dr. Szabó Péternek, 

a Győri Ítélőtábla bíráinak  
 

munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését 

2020. szeptember 30. napjával megszüntetem. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

370.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat 

a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökének a 

Szegedi Ítélőtábla elnöki feladatainak 

ellátásával való megbízásáról  

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 

dr. Hámori Attilát, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét 

megbízom 2020. október 1. napjától az elnöki 

tisztségre kiírt pályázat elbírálásáig, de legfeljebb 

2020. október 31. napjáig terjedő időtartamra a 

Szegedi Ítélőtábla elnöki feladatainak ellátásával. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

371.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat 

bíró áthelyezéséről 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr. 

Kovács Helga Mariann tanácselnököt – a 

282.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozattal kiírt 

pályázatra figyelemmel – 2020. október 1. napjával 

a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára 

bírói munkakörbe áthelyezem. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

372.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat 

a Debreceni Törvényszék Közigazgatási 

Kollégiuma kollégiumvezetőjének 

kinevezéséről 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése alapján 

dr. Szászi Ádámot, a Debreceni Törvényszék bíráját 

a 2020. október 1. napjától 2026. szeptember 30. 

napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni 

Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 

kollégiumvezetőjévé. 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

 

 

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI 

DÖNTÉSEI 

A Pécsi Ítélőtábla elnökének döntése 

 

A Pécsi Ítélőtábla elnöke kinevezte 

 

Gyöngyösiné dr. Antók Évát, a Pécsi Ítélőtábla bíráját 

2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre a 

Pécsi Ítélőtábla tanácselnökének. 

A Balassagyarmati Törvényszék elnökének 

döntése 

 

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke kijelölte 

 

dr. Kádárkúti Enikőt, a Fővárosi Törvényszék bíráját 

– kirendelésének tartamára – a 2020. szeptember 

15. napjától 2020. december 14. napjáig büntetés-

végrehajtási bírói feladatok ellátására. 

A Budapest Környéki Törvényszék 

elnökének döntései 

 

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke kinevezte 
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Beszterceyné dr. Benedek Tímeát, a Budapest 

Környéki Törvényszék bíráját 2020. szeptember 1. 

napjától határozatlan időre a Budapest Környéki 

Törvényszék Polgári Kollégiuma tanácselnökének, 

 

dr. Kolossváryné dr. Molnár Mónikát 2020. 

augusztus 1. napjától 2026. július 31. napjáig terjedő 

időtartamra a Dunakeszi Járásbíróság 

elnökhelyettesévé. 

A Debreceni Törvényszék elnökének 

döntése 

 

A Debreceni Törvényszék elnöke kinevezte 

 

dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Máriát, a 

Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját 2020. 

szeptember 22. napjától határozatlan időre a 

Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 

tanácselnökének. 

A Fővárosi Törvényszék elnökének 

döntései 

 

A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte 

 

Kárásziné dr. Kicsiny Noémi Klárát, a Budai Központi 

Kerületi Bíróság elnökhelyettesét, a 2020. 

szeptember 15. napjától 2026. szeptember 14. 

napjáig a Budai Központi Kerületi Bíróság elnökévé.  

 

A Fővárosi Törvényszék elnöke kijelölte 

 

dr. Bíró Diána Esztert, a Pesti Központi Kerületi 

Bíróság bíráját 2020. szeptember 1. napjától 

nyomozási bírói feladatok ellátására.  

A Szekszárdi Törvényszék elnökének 

döntése 

 

A Szekszárdi Törvényszék elnöke kinevezte 

 

dr. Barabás Viktóriát, a Szekszárdi Törvényszék 

bírósági ügyintézőjét 2020. augusztus 15. napjától 

határozatlan időre a Szekszárdi Törvényszékre 

bírósági titkári munkakörbe. 

 

A Szekszárdi Törvényszék elnöke kijelölte 

 

dr. Barabás Viktóriát, a Szekszárdi Törvényszék 

bírósági titkárát a 2020. augusztus 15. napjától 

büntetés-végrehajtási feladatok ellátására. 

A Szolnoki Törvényszék elnökének 

döntései 

 

A Szolnoki Törvényszék elnöke kinevezte 

 

dr. Juhász Lászlót 2020. augusztus 24. napjától a 

Tiszafüredi Járásbíróságra, 

 

dr. Turcsán Tamarát 2020. augusztus 31. napjától a 

Szolnoki Járásbíróságra 

 

bírósági fogalmazói munkakörbe. 

 

dr. Bethlendy-Kis Tünde bírósági fogalmazót, 2020. 

augusztus 1. napjától határozatlan időre a 

Jászberényi Járásbíróságra 

 

bírósági titkári munkakörbe. 

A Veszprémi Törvényszék elnökének 

döntése 

 

A Veszprémi Törvényszék elnöke kijelölte 

 

dr. Solymosi Istvánt, a Veszprémi Törvényszék 

bíráját 2020. szeptember 15. napjától, és 

 

dr. Szilágyi Istvánt, a Veszprémi Járásbíróság bíráját 

2020. október 1. napjától 

 

a büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására. 

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 
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szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén, 

valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011.  CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) 

bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 

A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság 

elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági 

vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal 

nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes 

ugyanazon vezetői állást korábban már két 

alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői 

állásra az Országos Bírói Tanács előzetes 

hozzájárulásával nevezhető ki.  

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

vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e 

törvény vagy a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem 

rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3 

példányban kell benyújtani. 

E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott 

pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – 

tartalmaznia kell: 

- pályaművet, amely a pályázónak a 

megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a 

kollégium, illetve a csoport működésével 

kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok 

megvalósításának ütemezéséről szól, 

- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre 

jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje. 

A 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 

http://birosag.hu/szakmai-informaciok/birosagi-kozlony
http://birosag.hu/szakmai-informaciok/birosagi-kozlony
http://birosag.hu/szakmai/palyazatok-keresese
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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. 

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 

342.E/2020. (IX. 16.) OBHE határozat 

a Szegedi Törvényszék Közigazgatási 

Kollégiuma kollégiumvezetői állásának 

pályázati kiírásáról 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi 

Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 

kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

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

(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 

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

pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a 

pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos 

hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól.  

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon 

túl - legalább 8 év közigazgatási bírói gyakorlat bír 

jelentőséggel. 

 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy  

http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok
http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok
http://birosag.hu/palyazatok/biroi-palyazatok/segedlapok
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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− 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 Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján 

hozzájárul a bírói értékelésére, vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH 

elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. november 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 

347.E/2020. (IX. 22.) OBHE határozat 

a Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma 

kollégiumvezetői állásának pályázati 

kiírásáról 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi 

Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői 

tisztségére pályázatot hirdet. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

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

(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 

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

pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a 

pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos 

hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól.  

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon 

túl - legalább 8 év munkaügyi bírói gyakorlat bír 

jelentőséggel. 

 

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 Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján 

hozzájárul a bírói értékelésére, vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH 

elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. november 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 

363.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat 

pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói 

álláshelyre 

 

A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető 

Kollégium 18. számú) álláshely betöltésére a 

pályázatot kiírom.  

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a legalább 

10 éves büntető ügyszakban folytatott, felülbírálatot 

is magában foglaló ítélkezési gyakorlat. 

 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági 

Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. napja 14.00 óra. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási 

Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.) 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 
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364.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat 

pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói 

álláshelyre 

 

A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető 

Kollégium 45. számú) álláshely betöltésére a 

pályázatot kiírom.  

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a legalább 

10 éves büntető ügyszakban folytatott, felülbírálatot 

is magában foglaló ítélkezési gyakorlat. 

 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági 

Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. napja 14.00 óra. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási 

Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.) 

 
Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

365.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat 

pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói 

álláshelyre 

 

A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári 

Kollégium 79. számú) álláshely betöltésére a 

pályázatot kiírom.  

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a 

személyiségi jogi, sajtó-helyreigazítás és közérdekű 

adat kiadása iránti perekben legalább 10 éves bírói 

gyakorlattal rendelkező pályázó. 

 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági 

Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. napja 14.00 óra. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási 

Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.) 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

366.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat  

a Debreceni Törvényszék Gazdasági 

Kollégiuma kollégiumvezetői állásának 

pályázati kiírásáról 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni 

Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 

kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

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

(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.  

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

pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a 

pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos 

hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól.  

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év 

gazdasági ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika 

területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy 

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

foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,  

−  kinevezése esetén felmerül-e a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt 

összeférhetetlenségi ok,  

− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján 

hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH 

elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.  

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. 

november 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 
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367.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat  

az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma 

kollégiumvezetői állásának pályázati 

kiírásáról 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri 

Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői 

tisztségére pályázatot hirdet.  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

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

(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.  

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

pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a 

pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos 

hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól.  

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év 

büntetőbírói gyakorlat és a büntetőjog területén 

végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy 

− 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. 

november 5. napja 16.00 óra.  

 

A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági 

Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., 

I. emelet 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke 

 

 

368.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat  

a Nyíregyházi Törvényszék Polgári 

Kollégiuma kollégiumvezetői állásának  

pályázati kiírásáról 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Nyíregyházi 

Törvényszék Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői 

tisztségére pályázatot hirdet.  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

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

(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.  

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

pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a 

pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos 

hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól.  

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év 

polgári ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika 

területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.  

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. 

november 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 
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369.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozat  

a Zalaegerszegi Törvényszék Büntető 

Kollégiuma kollégiumvezetői állásának 

pályázati kiírásáról 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Zalaegerszegi 

Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői 

tisztségére pályázatot hirdet.  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

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

(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget 

határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.  

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

pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a 

pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos 

hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól.  

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év 

büntetőbírói gyakorlat és a büntetőjog területén 

végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy 

− 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. 

november 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 
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A Kúria elnöke által kiírt pályázatok 

Pályázat a Kúria polgári ügyszakos 

tanácselnöki (11. számú) álláshelyének 

betöltésére  

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói gyakorlat 

időtartamának, valamint a szakmai vezetői 

tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során 

előnyben részesül a kártérítési ügyekben szerzett 

legalább 15 éves bírói gyakorlat, valamint az 

egészségügyi szolgáltatók ellen indított, illetve a 

baleseti kártérítési perekben szerzett tapasztalat, 

továbbá az ilyen irányú szakképesítés és kúriai 

ítélkezési gyakorlattal rendelkező pályázó.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy  

− megfelel-e a vezetői kinevezési 

feltételeknek,  

− kinevezése esetén felmerül-e a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt 

összeférhetetlenségi ok, 

− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a 

kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez 

és kezeléséhez. 

 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát.  

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. 14.00 óra  

 

A pályázat beadásának helye: 

Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási 

Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.). 

Pályázat a Kúria polgári ügyszakos 

tanácselnöki (13. számú) álláshelyének 

betöltésére  

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói gyakorlat 

időtartamának, valamint a szakmai vezetői 

tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során 

előnyben részesül a kötelmi ügyekben szerzett 

legalább 10 éves bírói, ezen belül kúriai gyakorlat, 

valamint a kártérítési, különös tekintettel a 

közigazgatási bírói jogkörben okozott károk 

megtérítése iránti, állam ellen indított kártérítési és 

kártalanítási, baleseti kártérítési, szomszédjogon 

alapuló kártérítési ügyek elbírálásában szerzett 

tapasztalattal rendelkező pályázó.   

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy  

− megfelel-e a vezetői kinevezési 

feltételeknek,  

− kinevezése esetén felmerül-e a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt 

összeférhetetlenségi ok, 

− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a 

kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez 

és kezeléséhez. 

 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát.  

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. 14.00 óra  

 

A pályázat beadásának helye: 

Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási 

Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.). 

Pályázat a Kúria polgári ügyszakos 

tanácselnöki (21. számú) álláshelyének 

betöltésére  

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói gyakorlat 

időtartamának, valamint a szakmai vezetői 

tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során 

előnyben részesül a 15 évet meghaladó bírói, ezen 

belül legalább 10 éves kúriai bírói gyakorlat, 

továbbá az iparjogvédelmi ügyekben való nagyfokú 

jártasság, valamint a szerzői joggal, személyiségi 

joggal személyiségi joggal, sajtó-helyreigazítással és 

adatvédelemmel, közérdekű adatok kiadásával 

kapcsolatos perekben szerzett ítélkezési 

gyakorlattal rendelkező pályázó.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, 

hogy  

− megfelel-e a vezetői kinevezési 

feltételeknek,  

− kinevezése esetén felmerül-e a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt 

összeférhetetlenségi ok, 
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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.  

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. 14.00 óra  

 

A pályázat beadásának helye: 

Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási 

Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.). 

A Debreceni Ítélőtábla elnöke által 

kiírt pályázatok 

Pályázat a Debreceni Ítélőtábla büntető 

ügyszakos tanácselnöki (7. számú) 

álláshelyének betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges büntető ügyszakos 

bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a 

másodfokú ítélkezési gyakorlatnak van 

jelentősége.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. napja 

 

A pályázat beadásának helye:  

Debreceni Ítélőtábla Elnöki Iroda (4025 Debrecen, 

Széchenyi u. 24.). 

 

Pályázat a Debreceni Ítélőtábla büntető 

ügyszakos tanácselnöki (8. számú) 

álláshelyének betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges büntető ügyszakos 

bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a 

másodfokú ítélkezési gyakorlatnak van 

jelentősége.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. október 26. napja 

 

A pályázat beadásának helye:  

Debreceni Ítélőtábla Elnöki Iroda (4025 Debrecen, 

Széchenyi u. 24.). 

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke 

által kiírt pályázat 

Pályázat a Balassagyarmati Járásbíróság 

elnökhelyettesi  

(32. számú) álláshelyének betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 

gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 
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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 

Balassagyarmati Törvényszék Szervezeti és 

Működési Szabályzatából eredő feladat és 

felelősségi köröknek, 

− a Balassagyarmati Törvényszék elnöke által 

megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek, 

− a Balassagyarmati 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. november 20. napja.  

A pályázat beadásának helye:  

Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága 

(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) 

Az Egri Törvényszék elnöke által kiírt 

pályázat 

Pályázat az Egri Járásbíróság elnöki (25. 

számú) álláshelyének betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 

gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát és pályaművét. 

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. november 30. napja, 16.00 óra 

A pályázat beadásának helye:  

Egri Törvényszék Elnöki Iroda (3300 Eger, 

Barkóczy út 1.) 
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A Fővárosi Törvényszék elnöke által 

kiírt pályázatok 

 

Pályázat a Fővárosi Törvényszék 

Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-

helyettesi (777. számú) álláshelyének 

betöltésére 

 
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a munkaügyi ítélkezés területén 

szerzett tényleges bírói gyakorlat tartamának és a 

korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van 

jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát és pályaművét. 

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal 

érintett bírósági szervezeti egység működésével 

kapcsolatos hosszú távú terveket és azok 

megvalósításának ütemezését.  

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. november 5. napja.  

A pályázat beadásának helye:  

Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája (1055 

Budapest, Markó u. 27., II. emelet 16.) 

Pályázat a Fővárosi Törvényszék 

csoportvezetői (114. számú) álláshelyének 

betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 

gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a bírósági 

szakmai igazgatásban szerzett gyakorlat. A 

pályaműben a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és 

Működési Szabályzata IV. fejezetének 12. pontja 

szerinti, az elnöki bírói feladatokba tartozó 

tevékenységekkel kapcsolatos célkitűzések 

megfogalmazása szükséges. 

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, 
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− 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. november 5. napja.  

 

A pályázat beadásának helye:  

Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055 

Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.). 

A Gyulai Törvényszék elnöke által kiírt 

pályázat 

Pályázat a Battonyai Járásbíróság elnöki 

(32. számú) álláshelyének betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 

gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát és pályaművét. 

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 Gyulai 

Törvényszék Szervezeti és Működési 

Szabályzatából eredő feladat és felelősségi 

köröknek, 

− a Gyulai Törvényszék elnöke által 

megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek, 

− a Gyulai 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 30. napja.  

A pályázat beadásának helye:  

Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula, 

Béke sgt. 38.  Pf. 49.) 

A Kecskeméti Törvényszék elnöke által 

kiírt pályázatok 

Pályázat a Kiskunhalasi Járásbíróság 

elnökhelyettesi (50. számú) álláshelyének 

betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 

gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát és pályaművét. 
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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 30. napja.  

A pályázat beadásának helye:  

Kecskeméti Törvényszék Elnöki Iroda (6000 

Kecskemét, Rákóczi út 7.) 

Pályázat a Kunszentmiklósi Járásbíróság 

elnöki (47. számú) álláshelyének 

betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 

gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát és pályaművét. 

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 30. napja.  

A pályázat beadásának helye:  

Kecskeméti Törvényszék Elnöki Iroda (6000 

Kecskemét, Rákóczi út 7.) 

A Miskolci Törvényszék elnöke által 

kiírt pályázat 

Pályázat a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 

elnöki (52. számú) álláshelyének 

betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 
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gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát és pályaművét. 

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal 

érintett bírósági szervezeti egység működésével 

kapcsolatos hosszú távú terveket és azok 

megvalósításának ütemezését.  

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 Miskolci 

Törvényszék Szervezeti és Működési 

Szabályzatából eredő feladat és felelősségi 

köröknek, 

− a Miskolci Törvényszék elnöke által 

megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek, 

− a Miskolci 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. november 30. napja.  

A pályázat beadásának helye:  

Miskolci Törvényszék Elnöki Kabinet (3525 

Miskolc, Dózsa György út. 4.) 

 

 

 

 

 

A Szekszárdi Törvényszék elnöke által 

kiírt pályázat 

Pályázat a Szekszárdi Törvényszék polgári 

ügyszakos tanácselnöki (11. számú) 

álláshelyének betöltésére 
 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a legalább 8 éves tényleges 

polgári ügyszakos bírói, valamint 6 éves vagy 

annál hosszabb időtartamú polgári fellebbviteli 

tanácsban szerzett joggyakorlatnak van 

jelentősége. 

 a van. 

A pályázat elbírálásánál a tényleges büntető 

ügyszakos bírói működési gyakorlat tartamának, 

valamint a másodfokú ítélkezési gyakorlatnak van 

jelentősége.  

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

− megfelel-e a vezetői kinevezési 

feltételeknek, 

− kinevezése esetén felmerül-e a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt 

összeférhetetlenségi ok, 

− hozzájárul a bírói értékelésének és 

vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak 

a kinevezésre jogosult általi 

beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát. 
 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. november 16. 
 

 

A pályázat beadásának helye:  

Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkársága (7100 

Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.). 
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A Veszprémi Törvényszék elnöke által 

kiírt pályázat 

Pályázat a Veszprémi Törvényszék 

Büntetés-végrehajtási Csoport 

csoportvezetői (70. számú) álláshelyének 

betöltésére 
 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – előnyt jelent legalább 3 éves 

törvényszéki büntető ügyszakos bíró 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 hosszú távú 

terveinek,  

−  a Veszprémi Törvényszék elnöke által 

megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek, 

− az adott vezetői tisztségre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekben és az OBH 

szabályzatokban foglaltaknak, valamint a 

Veszprémi Törvényszék Szervezeti és Működési 

Szabályzatából eredő feladat és felelősségi 

köröknek, 

− a Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási 

Csoportja előtt álló rövid- és hosszú távú 

kihívásoknak, amelyek a következő területeken 

jelentkezhetnek: 

− a Veszprémi Büntetés-végrehajtási 

Intézet fogvatartotti létszámának 

jelentős emelkedéséből eredő többlet-

feladatok, 

− emberi erőforrással való gazdálkodás, 

− folyamatosan változó jogszabályi 

környezet hatékony alkalmazása, az 

időszerű és magas színvonalú ügyintézés 

követelményeinek való megfelelés, 

− kapcsolattartás a szakági társszervekkel, 

− együttműködés, egységes joggyakorlat 

alkalmazása más törvényszékekkel, 

képzési, önképzési kötelezettségek 

teljesítése, 

− együttműködés a törvényszék más 

szervezeti egységeivel, különös 

tekintettel az ügyeleti szolgálatok 

megszervezésére. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2020. november 15. napja. 

 

A pályázat beadásának helye:  

Veszprémi Törvényszék Elnöki Iroda (8200 

Veszprém, Vár u. 19.). 

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke 

által kiírt pályázat 

Pályázat a Zalaegerszegi Járásbíróság 

elnökhelyettesi (30. számú) álláshelyének 

betöltésére 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre 

kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban 

foglaltakon túl – a tényleges bírói működési 

gyakorlat tartamának és a korábban szerzett 

igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy 

- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai 

önéletrajzát és pályaművét. 

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 
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szabályzatokban foglaltaknak, valamint a 

Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és 

Működési Szabályzatából eredő feladat és 

felelősségi köröknek, 

− a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke által 

megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek, 

− a Zalaegerszegi 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. november 20. napja, 15.00 óra. 

A pályázat beadásának helye:  

Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Iroda (8900 

Zalaegerszeg, Várkör 2.) 

EGYÉB PÁLYÁZATOK 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 

által kiírt pályázatok 

Pályázatok európai jogi szaktanácsadó 

tisztség betöltésére 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot 

hirdet 

 

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék 

nélküli) illetékességi területén 

- 1 polgári-gazdasági ügyszakos  

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 

- 2 polgári-gazdasági ügyszakos 

- 1 munkaügyi ügyszakos, 

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén 

- 1 polgári-gazdasági ügyszakos, 

- 1 munkaügyi ügyszakos, 

a Győri Ítélőtábla illetékességi területén 

- 1 polgári-gazdasági ügyszakos, 

- 1 munkaügyi ügyszakos, 

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén 

- 2 polgári-gazdasági ügyszakos, 

- 1 büntető ügyszakos 

 

európai jogi szaktanácsadó bírói tisztség 

betöltésére. 

 

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,  

− akinek az európai uniós jog területén 

magas szintű elméleti és gyakorlati 

ismeretei vannak,  

− valamint az Európai Unió hivatalos 

nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar 

nyelv) legalább középfokú államilag 

elismert komplex (korában C típusú) 

nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással 

rendelkezik.  

 

A pályázathoz csatolni kell  

− az európai jogi szaktanácsadói hálózatról 

szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) 

OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti 

szakmai önéletrajzot,  

− a nyelvismeretet igazoló dokumentumok 

másolatát, 

− a szakjogászi és egyéb szakirányú 

végzettséget, tudományos fokozatot 

igazoló dokumentumok másolatát 

(amennyiben azzal rendelkezik), 

− nyilatkozatot arról, hogy  

o mely illetékességi területre 

o mely ügyszakban kiírt tisztségre 

pályázik, valamint, hogy 

o nem áll fegyelmi büntetés hatálya 

alatt és 

o nem áll fenn összeférhetetlenség 

a koordinátorral vagy a 

koordinátor-helyettesekkel. 

 

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a 

munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön 

keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. 

 

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló 

bírósági elnökhöz történő beérkezésének 

határideje: 

 

2020. november 5. napja. 

 

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság 

elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője 

véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot 

támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény 

beszerzése a bírósági elnök feladata. 

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 

napon belül továbbítja a pályázatot az OBH 

elnökéhez. 
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A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiírt 

pályázat 

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla Elnöki 

Titkársága főosztályvezetői állásának 

betöltésére 

 

Az állásra az pályázhat: 

− aki megfelel az igazságügyi alkalmazottak 

szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi 

LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz) 11. § 

(2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

− az Iasz. 11/A. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal 

igazolja azt a tényt, hogy a 11. § (4) és (5) 

bekezdésében meghatározott körülmény 

vele szemben nem áll fenn (amennyiben 

igazságügyi szolgálati jogviszonya fennáll a 

pályázónak, hatósági erkölcsi bizonyítvány 

benyújtása nem szükséges),   

− a 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet 1. 

mellékletében meghatározott szakirányú 

felsőfokú iskolai végzettséggel, legalább öt 

év szakmai gyakorlattal, ügyviteli vizsgával 

rendelkezik. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a jogász vagy 

okleveles jogász szakképzettség, elnöki 

titkárságvezetői munkakörben eltöltött gyakorlati 

idő. 

 

A pályázónak a pályázatához mellékelnie kell: 

− önéletrajzot, 

− végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány 

másolatát, 

− igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány 

igényléséről, 

− 2 db fényképet, 

− nyilatkozatot, hogy kinevezés esetén a 

2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

eleget tesz, 

− nyilatkozatot, melyben hozzájárul az 

információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben foglaltak szerint, hogy az 

igazságügyi szolgálati jogviszony 

létesítéséhez szükséges eredeti 

dokumentumairól a Fővárosi Ítélőtábla 

Elnöki Irodájába beosztott munkatárs 

másolatot készítsen, és egyben hozzájárul 

a személyes adatai foglalkoztatásához 

szükséges kezeléséhez.  

 

Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény 104. §-a szerint. 

 

A pályázatot a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez (1027 

Budapest, Fekete Sas utca 3.) kell benyújtani. 

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. 

október 15. napja. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. 

október 30. napja. 

 

Az álláshely 2020. november 1. napjától betölthető. 

 

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének 

időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy 

késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat 

kiírója elutasítja.  

HÍREK 

Bírósági igazolványok érvénytelenítése 

 
dr. Őri Aliz Ildikó, a Fővárosi Törvényszék bírájának 

az AA 112935 számú, 

dr. Ferencz Szilvia, a Kecskeméti Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság bírájának az AA 112752 számú, 

dr. Matók Ágnes, a Fővárosi Törvényszék bírájának az 

AA 112820 számú, 

dr. Kiss Georgina, a Budapest Környéki Törvényszék 

bírájának az AA 113726 számú 

dr. Molnár Zsolt, a Váci Járásbíróság titkárának a BC 

605380 számú,  

dr. Szalay Mihály Tamás, a Fővárosi Törvényszék 

tisztviselőjének BC 606101 számú, 

Kovács Krisztina Zita, a Fővárosi Törvényszék 

igazságügyi alkalmazottjának a BA 185024 számú, 

Deák Viktória, a Budapest Környéki Törvényszék 

igazságügyi alkalmazottjának a BA 186868 számú 

igazolványa elveszett. 

Az igazolványok érvénytelenek. 

Körbélyegző érvénytelenítése 

A Szolnoki Járásbíróság feliratú 60. sorszámú 

körbélyegző elveszett. A bélyegző érvénytelen. 
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